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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

Merek

1

DID2020068632

09/11/2020

7

TRILOGY

2

JID2020070499

16/11/2020

43

MEATSMITH XPRESS

3

JID2020070501

16/11/2020

43

MS XPRESS

4

JID2020070503

16/11/2020

43

MS Logo

5

DID2020081389

18/12/2020

35, 36, 39, 9, 42

6

DID2020085818

30/12/2020

35, 39, 9, 42

7

DID2021083099

29/11/2021

30

TEH BUNGA TALANG

8

DID2021083559

30/11/2021

30

Z'mere Sate Ponorogo

9

D142021085282

06/12/2021

29

Badonci

10

JID2021086335

08/12/2021

35

KUKI

11

DID2021087316

11/12/2021

24

Nuansa Batik Sampan

12

D092021090828

21/12/2021

30

MA'X'SUNG

13

DID2021094693

30/12/2021

29

GONGSO LAYANG

14

DID2022031255

27/04/2022

9

C2X

15

JID2022031263

27/04/2022

35

C2X

16

JID2022031268

27/04/2022

36

C2X

17

JID2022031279

27/04/2022

38

C2X

18

JID2022031284

27/04/2022

41

C2X

19

JID2022031289

27/04/2022

42

C2X

20

DID2022033015

12/05/2022

25

TRACKSMITH

21

DID2022036451

27/05/2022

25

SERRANO

22

DID2022037888

02/06/2022

25

SHAVEEN

JADI
JDL logo

Halaman 2 dari 854

23

JID2022041011

14/06/2022

36

NZDC

24

JID2022041033

14/06/2022

36

MXNC

25

JID2022041056

14/06/2022

36

CADC

26

JID2022041086

14/06/2022

36

AUDC

27

JID2022041116

14/06/2022

36

USDC

28

DID2022042658

20/06/2022

18, 25, 26, 14

ON 34TH

29

JID2022042841

20/06/2022

35

FIGMINT

30

DID2022042853

20/06/2022

8

FIGMINT

31

DID2022042854

20/06/2022

9

FIGMINT

32

DID2022042863

20/06/2022

11

FIGMINT

33

DID2022042864

20/06/2022

20

FIGMINT

34

DID2022044717

25/06/2022

29

CRIPSUS Raja Renyah

35

DID2022046156

30/06/2022

1

PR-72

36

DID2022047062

04/07/2022

34

KOPI LANANG

37

DID2022049671

13/07/2022

25

tiga enampuluh

38

JID2022049933

14/07/2022

41

S.A.R.I. + Logo

39

DID2022050089

14/07/2022

16, 40

40

DID2022050421

15/07/2022

25

Kayra Kids + Lukisan

41

DID2022050497

15/07/2022

25

DNDLABS

42

DID2022050747

17/07/2022

30

Rasani Coffee

43

DID2022050974

18/07/2022

1

KINAGRO+

44

DID2022051999

20/07/2022

18

VT

45

DID2022052264

21/07/2022

16

PQS Pustaka Qur'an Sunnah

Risepack

Halaman 3 dari 854

46

DID2022052302

21/07/2022

5

EQJUBI

47

DID2022052309

21/07/2022

5

AUMSEQA

48

DID2022052574

22/07/2022

29

Dapur CINTA

49

DID2022053103

24/07/2022

29

STICKFOOD

50

DID2022053271

25/07/2022

1

HOLOGENE 3

51

JID2022053277

25/07/2022

44

BEAM DENTAL

52

DID2022053340

25/07/2022

25

NOESANTARA ETC + LOGO

53

DID2022053429

25/07/2022

25

BY BERSEMIID

54

DID2022053598

25/07/2022

2

EKLIN

55

JID2022053800

26/07/2022

42

ONENESS GROUP

56

JID2022053944

26/07/2022

37

ONENESS + LOGO

57

DID2022054161

27/07/2022

30

Rempah

58

DID2022054561

28/07/2022

1

GI + LOGO

59

DID2022054584

28/07/2022

1

CORO SUBUR

60

DID2022054778

28/07/2022

1

TUNAS

61

DID2022054832

28/07/2022

25

Lakker

62

JID2022055004

28/07/2022

35, 43

63

DID2022055054

29/07/2022

31

64

DID2022055126

29/07/2022

24, 25

65

DID2022055180

29/07/2022

30

66

JID2022055327

29/07/2022

35, 42

MADISON LOGIC

67

JID2022055405

29/07/2022

43

Seselera dan Logo

68

DID2022055650

01/08/2022

20

KSD (Kedai Sambal Dadak)

mide Coffee, Space & Merchandise + Logo
GFsuper
DNL Dewi Priany Batik + Logo
Time Is Coffee

Halaman 4 dari 854

69

DID2022055699

01/08/2022

30

Jaga Hati Industries - Health Depends On
What You Do

70

JID2022055762

01/08/2022

42

FFFAAARRR

71

DID2022055769

01/08/2022

16

FFFAAARRR

72

JID2022055846

01/08/2022

35

GO PERFUME PLATINUM

73

DID2022055969

01/08/2022

16

Oleh Oleh Khas PRJ Asli @NK

74

DID2022056019

02/08/2022

11

SANMITEK

75

JID2022056021

02/08/2022

42

ICRAVER

76

DID2022056022

02/08/2022

11

RICHTEK

77

D172022056024

02/08/2022

18

Nemo Craft

78

DID2022056025

02/08/2022

16, 35, 39, 41

EVA BizFam

79

D172022056026

02/08/2022

29

The Icon

80

D172022056027

02/08/2022

29

Ayam Goreng Pak Restu

81

DID2022056029

02/08/2022

25

ANSA

82

D172022056029

02/08/2022

29

Maale

83

JID2022056030

02/08/2022

42

FERIZZA RICS

84

DID2022056031

02/08/2022

25

Zain Collection

85

DID2022056032

02/08/2022

25

Jameena Quinn

86

DID2022056033

02/08/2022

25

Jemico + LOGO

87

DID2022056034

02/08/2022

34

XZONE + Lukisan/Logo

88

DID2022056035

02/08/2022

1

PROLIX

89

D122022056036

02/08/2022

25

MELLANIE

90

DID2022056037

02/08/2022

30

INA SUS

91

DID2022056038

02/08/2022

9

Mobilite

Halaman 5 dari 854

92

DID2022056039

02/08/2022

3

MARLBORO BLACK

93

DID2022056040

02/08/2022

25

ABUMALIK

94

DID2022056041

02/08/2022

20

BABYDOES

95

DID2022056052

02/08/2022

30

Choco Bites Favorite

96

DID2022056066

02/08/2022

11

MAC AC SPECIALIST

97

DID2022056160

02/08/2022

20

AHMAD MEBEL

98

JID2022056178

02/08/2022

41

DUKIKOM

99

DID2022056180

02/08/2022

5

ALPHAGRAIN

100

DID2022056183

02/08/2022

30

Al Jazair Franchise

101

DID2022056185

02/08/2022

30

NGEWARUNG

102

JID2022056192

02/08/2022

42

FUTURE CREATIVE NETWORK

103

JID2022056193

02/08/2022

43

MENYA - UKI + Logo

104

DID2022056196

02/08/2022

35, 38, 9, 41, 42, 45

105

DID2022056198

02/08/2022

7

LUKISAN IMAJINATIF

106

DID2022056199

02/08/2022

3

GUDANG SABUN INDONESIA

107

DID2022056205

02/08/2022

28

LELEBROTHER + HURUF KANJI

108

D142022056404

02/08/2022

30

MIE CHE TAHUNA

109

DID2022056581

03/08/2022

30

CLAPS COFFEE

110

DID2022056582

03/08/2022

3

Colleen

111

DID2022056587

03/08/2022

3

dr therapie

112

DID2022056594

03/08/2022

30

KOPI KITE ONDEL-ONDEL & Lukisan

113

DID2022056598

03/08/2022

29

Arfitgoat

114

DID2022056602

03/08/2022

3

NEWLAB

MAGIC EDEN

Halaman 6 dari 854

115

DID2022056605

03/08/2022

5

NEWLAB

116

DID2022056608

03/08/2022

7

INSPIRA TECHNOLOGY By PT IKI

117

DID2022056830

04/08/2022

25

GOLDFINCH GOLF + LOGO

118

JID2022057565

05/08/2022

39

TIPSY BOHAY

119

JID2022057729

05/08/2022

41

STRONG GYM DAN LOGO

120

DID2022057871

07/08/2022

9

Birulangit

121

DID2022057872

07/08/2022

3

Bloomy Skin

122

DID2022057873

07/08/2022

9

ZED

123

JID2022057874

07/08/2022

41

ZED

124

JID2022057875

07/08/2022

42

ZED

125

DID2022057876

07/08/2022

5

DWIL

126

DID2022057877

07/08/2022

29

Tahu Aci Tegal Sultan

127

DID2022057878

07/08/2022

29

Pelangi Healthy Frozen Food

128

JID2022057879

07/08/2022

40

AYI'S BOUTIQUE

129

DID2022057880

07/08/2022

29

KING'S BATAGOR

130

JID2022057881

07/08/2022

40

AL-MULK COLLECTION

131

DID2022057882

07/08/2022

5

Pulas Banget

132

JID2022057883

07/08/2022

40

ALDO TAILOR

133

DID2022057884

07/08/2022

30

BERAS PAK IJO

134

DID2022057885

07/08/2022

17

GEMA

135

DID2022057886

07/08/2022

9

SiMandor

136

DID2022057887

07/08/2022

20

NALULU

137

JID2022057888

07/08/2022

41

AKADEMI TARUNA

Halaman 7 dari 854

138

DID2022057889

07/08/2022

25

Raina Signature

139

JID2022057890

07/08/2022

35

DEPO METALINDO

140

DID2022057967

08/08/2022

25

Tara Collection

141

JID2022057968

08/08/2022

35

MARUMURA & LUKISAN

142

JID2022057969

08/08/2022

41

Gakuenakamura + Logo

143

JID2022057970

08/08/2022

41

Nakagaku + Logo

144

DID2022057972

08/08/2022

29

alakazam

145

DID2022057975

08/08/2022

20

KOMODO

146

JID2022057976

08/08/2022

41

Sekolah Kejujuran

147

JID2022057977

08/08/2022

44

Apotek Tentram

148

DID2022057978

08/08/2022

30

AGROMIT-LUKISAN GUNUNG

149

DID2022057979

08/08/2022

3

Inuns

150

DID2022057980

08/08/2022

29

LONG SI YAN

151

JID2022057981

08/08/2022

37

BLACK GOLD FURNISH YOUR PASSION +
Lukisan

152

JID2022057982

08/08/2022

43

Canai Cikgu

153

DID2022057983

08/08/2022

3

maxcoolin

154

DID2022057984

08/08/2022

3

SERBUK AJAIB SISUPER AJAIB + LOGO

155

DID2022057985

08/08/2022

25

TACTIC SPORTWEAR

156

DID2022057986

08/08/2022

9

TECHART

157

DID2022057987

08/08/2022

5

KENZEN

158

JID2022057988

08/08/2022

35

MISTER AUTO | Sahabat Kendaraanku

159

JID2022057989

08/08/2022

35

JOGJA GUDANG RABAT

160

DID2022057990

08/08/2022

1

NZT

Halaman 8 dari 854

161

J102022057991

08/08/2022

44

MAHALOGI + LOGO

162

DID2022057992

08/08/2022

7

VULCAN + LOGO

163

JID2022057993

08/08/2022

43

nDalem nJanti Garden Resto

164

JID2022057994

08/08/2022

37

MISTER AUTO | Sahabat Kendaraanku

165

DID2022057995

08/08/2022

29

BHM + Lukisan

166

JID2022057996

08/08/2022

41

BUKUAKU + LOGO

167

DID2022057997

08/08/2022

30

IMANDA

168

DID2022057998

08/08/2022

34

Glugbar Logo

169

DID2022057999

08/08/2022

30

GULSEMAR

170

DID2022058000

08/08/2022

8

VULCAN + LOGO

171

D082022058002

08/08/2022

25

BALDY

172

JID2022058003

08/08/2022

35

HOJE TEA

173

DID2022058039

08/08/2022

3

INSTITUT IMMORTAL DERMALOGY

174

DID2022058040

08/08/2022

30

Gajah Tani + Lukisan

175

JID2022058041

08/08/2022

41, 43

176

JID2022058042

08/08/2022

37

SHOJI Shoe & Apparel Care

177

JID2022058043

08/08/2022

35

Teamkeyword

178

DID2022058044

08/08/2022

5

UTIFOS

179

DID2022058045

08/08/2022

30

BERJAYA COFFEE

180

JID2022058046

08/08/2022

35

NIGEN STORE + LOGO

181

DID2022058047

08/08/2022

30

PA'DE SAKIM

182

DID2022058048

08/08/2022

29, 30

183

DID2022058049

08/08/2022

3

NAGARA PUNTANG

GARUDA CRUNCHY BEE + lukisan
D&F

Halaman 9 dari 854

184

DID2022058050

08/08/2022

3

Indoderma

185

DID2022058051

08/08/2022

3

Neilson

186

JID2022058052

08/08/2022

43

Ulu Warung + Lukisan

187

DID2022058053

08/08/2022

12

Logo

188

DID2022058055

08/08/2022

3

O'NEEMY

189

DID2022058056

08/08/2022

25

ALIEF Collection Solo Indonesia

190

DID2022058057

08/08/2022

24

LIBE

191

JID2022058058

08/08/2022

41

INSTITUT IMMORTAL DERMALOGY

192

DID2022058059

08/08/2022

30

Kopi Maki

193

DID2022058060

08/08/2022

3

MONERA Beauty + Logo

194

JID2022058061

08/08/2022

44

O'NEEMY BEAUTY CLINIC

195

DID2022058062

08/08/2022

9

SIMNANGKIS

196

DID2022058063

08/08/2022

25

MALLACERRO

197

DID2022058064

08/08/2022

30

H'LLEXO

198

DID2022058065

08/08/2022

16

Logo

199

DID2022058066

08/08/2022

13

3 WA

200

DID2022058067

08/08/2022

25

HYPO DIPO dan Lukisan

201

DID2022058068

08/08/2022

29, 30

202

DID2022058069

08/08/2022

25

Logo

203

DID2022058070

08/08/2022

16

Pines

204

JID2022058071

08/08/2022

43

SOTO BETAWI BANG RAM

205

DID2022058072

08/08/2022

5

SeraQu

206

JID2022058073

08/08/2022

35

TDX ULTIMATE RACING PERFORMANCE
TECHNOLOGY + LOGO

GARUDA CRUNCHY POTATO NET + lukisan

Halaman 10 dari 854

207

DID2022058074

08/08/2022

4

Logo

208

JID2022058075

08/08/2022

43

Single Fin

209

DID2022058111

08/08/2022

5

E-LUFE

210

DID2022058113

08/08/2022

34

PULUNG SEJAGAT + LOGO

211

DID2022058114

08/08/2022

25

Charise

212

DID2022058115

08/08/2022

3

Svea

213

DID2022058116

08/08/2022

9

OTHO

214

DID2022058117

08/08/2022

3

Biona Serum Anti Aging

215

JID2022058118

08/08/2022

43

Enjoy Senja Coffee & Kitchen + Logo

216

DID2022058120

08/08/2022

6

MODERNO

217

DID2022058121

08/08/2022

18

B.ONE ARMY

218

DID2022058122

08/08/2022

1

E2M (Energi Elektrik Mikro)

219

DID2022058123

08/08/2022

2

SUPRABIT

220

DID2022058124

08/08/2022

3

Jeulavy Souvenir

221

DID2022058125

08/08/2022

5

Oleum Minca

222

JID2022058126

08/08/2022

41

Makassar Half Marathon

223

JID2022058127

08/08/2022

43

MENTERI KONSUMSI + LOGO

224

DID2022058128

08/08/2022

16

DATES GARDENSHOP Oleh-Oleh Haji dan
Umroh DAN LUKISAN

225

DID2022058129

08/08/2022

9

KONG'SWORKS

226

DID2022058130

08/08/2022

16

227

DID2022058131

08/08/2022

29

LE BIN

228

DID2022058132

08/08/2022

24

ELITE ECOPRINT + LUKISAN

229

DID2022058133

08/08/2022

25

CHERLY

Merek FUJI dan logo, PTFUJI ELEVATOR
INDONESIA-the vertical transportation people
dan 富士エレベーター ( FUJI ELEVATOR )

Halaman 11 dari 854

230

JID2022058134

08/08/2022

36

SIPECTOR + Logo

231

D022022058135

08/08/2022

30

PURI

232

DID2022058136

08/08/2022

30

SNACK Sehat & eNACK

233

D082022058137

08/08/2022

9

Giron

234

DID2022058137

08/08/2022

30

ZEROIND

235

DID2022058138

08/08/2022

20

SIMPLYBOX

236

JID2022058140

08/08/2022

41

Makassar Marathon

237

DID2022058141

08/08/2022

30

ARENSYAH

238

DID2022058142

08/08/2022

19

BABA MATERIAL

239

DID2022058143

08/08/2022

240

DID2022058144

08/08/2022

19

RRS - RAIN RESISTANT SYSTEM

241

DID2022058145

08/08/2022

21

BELGIQUE

242

DID2022058146

08/08/2022

24

SIMPLYBOX

243

JID2022058147

08/08/2022

35

BORN TO BE

244

JID2022058148

08/08/2022

41

THE SPINE - human seven capital

245

JID2022058149

08/08/2022

39

SIPECTOR + Logo

246

JID2022058150

08/08/2022

41

Poltek Bima

247

DID2022058152

08/08/2022

20

BABA CUAN & LUKISAN

248

DID2022058153

08/08/2022

30

D'VELLOZ

249

DID2022058154

08/08/2022

25

250

JID2022058155

08/08/2022

42

251

DID2022058156

08/08/2022

1, 17

252

DID2022058157

08/08/2022

1

35, 36, 39, 9, 41, 42, 44 eZApotek logo

FUJI dan logo segitiga merah, PTFUJI
ELEVATOR INDONESIA - the vertical
transportation people dan 富士エレベーター (
FUJI ELEVATOR ).
SIPECTOR + Logo
BLUESKY
Pupuk Organik Belantara

Halaman 12 dari 854

253

JID2022058158

08/08/2022

41

HAIGOU SCENT STUDIO

254

DID2022058159

08/08/2022

30

2Four M Coffee & Eatery

255

DID2022058160

08/08/2022

7

COOLTEC dan Lukisan

256

JID2022058161

08/08/2022

43

Vgn

257

DID2022058162

08/08/2022

3

TITISAN & Logo

258

JID2022058165

08/08/2022

41

EDULIO + LOGO

259

DID2022058166

08/08/2022

18

YENDELA CRAFT

260

DID2022058168

08/08/2022

30

KOPI KLASIK

261

JID2022058169

08/08/2022

41

KUDA

262

DID2022058170

08/08/2022

29

007FC FRIED CHICKEN

263

JID2022058171

08/08/2022

35

BALI DIGITAL FASHION WEEK

264

DID2022058172

08/08/2022

30

ARBIELA

265

DID2022058173

08/08/2022

18

YOVA'S HANDMADE

266

DID2022058174

08/08/2022

25

ELMIZA

267

DID2022058175

08/08/2022

11

KAYOCHI + LOGO

268

JID2022058176

08/08/2022

35

TORAZZO + LOGO

269

JID2022058177

08/08/2022

35

PAMULANG INDAH MALL

270

DID2022058178

08/08/2022

25

AJMALA

271

DID2022058179

08/08/2022

25

REGIONER + LOGO

272

DID2022058180

08/08/2022

30

TITISAN & Logo

273

DID2022058181

08/08/2022

34

VOZOL

274

DID2022058182

08/08/2022

21

ROEKRE + LOGO

275

JID2022058183

08/08/2022

42

Cakradata

Halaman 13 dari 854

276

JID2022058184

08/08/2022

35

DRINK HEAVEN + LOGO

277

DID2022058185

08/08/2022

9

Sushiroll

278

DID2022058186

08/08/2022

10

TECH - CARE LANSIA

279

JID2022058187

08/08/2022

35

ARBIELA

280

DID2022058188

08/08/2022

25

LOGO

281

DID2022058189

08/08/2022

21

RSAB + LOGO

282

JID2022058190

08/08/2022

35

PROSPORT + LUKISAN

283

DID2022058191

08/08/2022

3

NIUM Skin

284

DID2022058192

08/08/2022

29

BINTANG BERKAH

285

DID2022058193

08/08/2022

30

COFFEE'AHH + LOGO

286

DID2022058194

08/08/2022

5

LIDIUM

287

DID2022058195

08/08/2022

1

LOGO

288

JID2022058196

08/08/2022

43

007FC FRIED CHICKEN

289

DID2022058197

08/08/2022

30

Sekar Hade + Logo

290

DID2022058198

08/08/2022

5

Jamu PM "Pisit Mangapit"

291

JID2022058199

08/08/2022

44

GLANZCLINIC

292

DID2022058200

08/08/2022

5

LILOXICAM

293

DID2022058201

08/08/2022

30

MARKONAH 3 DARA

294

DID2022058202

08/08/2022

30

MOCAFAPIK + LOGO

295

JID2022058203

08/08/2022

35

BVR Digital

296

DID2022058204

08/08/2022

30

KSATRIA 88

297

DID2022058260

08/08/2022

30

SOUR SALLY YOGURT GELATO + LUKISAN

298

JID2022058261

08/08/2022

35

BLACK DIAMOND RACING + LOGO

Halaman 14 dari 854

299

JID2022058262

08/08/2022

35

Horizon

300

JID2022058263

08/08/2022

44

Rumah Sakit Melati + Logo

301

DID2022058264

08/08/2022

29

PETHEL BAKAR

302

DID2022058265

08/08/2022

5

SOULLEFIT + Lukisan

303

DID2022058266

08/08/2022

19

SUPERINO + LOGO

304

DID2022058268

08/08/2022

10

ASA TECH

305

DID2022058269

08/08/2022

4

320° + LUKISAN

306

DID2022058270

08/08/2022

3

ELECANITA

307

DID2022058271

08/08/2022

3

DEWATA

308

JID2022058272

08/08/2022

39

FATIHA TOUR & TRAVEL + LOGO

309

DID2022058272

08/08/2022

29

SOUR SALLY YOGURT GELATO + LUKISAN

310

JID2022058273

08/08/2022

45

BVR Legal Firm

311

JID2022058274

08/08/2022

44

TITISAN & Logo

312

JID2022058275

08/08/2022

43

COLD MOO dan Gambar

313

JID2022058276

08/08/2022

43

JAVA DAMPIT dan Lukisan

314

DID2022058277

08/08/2022

3

WHITE KYKO

315

JID2022058278

08/08/2022

35

BLACK DIAMOND + LOGO

316

DID2022058279

08/08/2022

32

SOULLEFIT + Lukisan

317

DID2022058281

08/08/2022

44, 31

318

DID2022058282

08/08/2022

3

SACRED

319

DID2022058283

08/08/2022

25

RizkaAde

320

DID2022058284

08/08/2022

25

ALTURE

321

DID2022058285

08/08/2022

19

SUPERTILE + LOGO

Great Little Bichon Frise

Halaman 15 dari 854

322

DID2022058286

08/08/2022

22

BLACKDOG

323

DID2022058287

08/08/2022

32

Pedamaran + Logo

324

DID2022058288

08/08/2022

7

OTOMIGOR

325

DID2022058289

08/08/2022

19

METROGRES + LOGO

326

DID2022058290

08/08/2022

29

BALUNG DINOSAURUS

327

DID2022058291

08/08/2022

19

PRIMUS

328

DID2022058292

08/08/2022

3

Cellia BEAUTY SKINCARE

329

JID2022058293

08/08/2022

35

JOGJAMART

330

JID2022058294

08/08/2022

35

BLACK DIAMOND + LOGO

331

DID2022058295

08/08/2022

9

Wile & Design

332

JID2022058296

08/08/2022

35

TRALALA CLOTHINGLINE & LOGO

333

JID2022058297

08/08/2022

37

BATUBARA SELARAS SAPTA +lOGO

334

DID2022058298

08/08/2022

25

sasastory

335

JID2022058299

08/08/2022

41

ArtOs

336

DID2022058300

08/08/2022

25

GRAVICI

337

DID2022058301

08/08/2022

5

PROPULMO

338

JID2022058302

08/08/2022

42

Logo

339

JID2022058303

08/08/2022

35

MHR

340

JID2022058304

08/08/2022

35

COLD MOO dan Gambar

341

DID2022058305

08/08/2022

25

CLASSCIO

342

DID2022058306

08/08/2022

3

FITAGLOW SKIN TREATMENT

343

JID2022058307

08/08/2022

38

TABENGAN

344

JID2022058308

08/08/2022

35

MODENA KITCHEN SOLUTIONS

Halaman 16 dari 854

345

JID2022058309

08/08/2022

43

NASI CAMPUR KENCANA SEMARANG

346

DID2022058310

08/08/2022

25

3L_indonesia021 + LOGO

347

JID2022058312

08/08/2022

43

WARKOP KO HENG

348

DID2022058313

08/08/2022

3

Nilmaya Beauty + LOGO

349

DID2022058314

08/08/2022

30

COLD MOO dan Gambar

350

DID2022058315

08/08/2022

11

TOKUNIKU & Logo

351

DID2022058316

08/08/2022

12

Maka+logo

352

JID2022058317

08/08/2022

43

COLD MOO dan Gambar

353

JID2022058318

08/08/2022

41

ESPORTS SUMMIT INDONESIA 2022 +
LOGO

354

DID2022058319

08/08/2022

9

Maka+logo

355

JID2022058381

08/08/2022

43

WILLY NOONA + LOGO

356

DID2022058382

08/08/2022

30

ELHAZIMA MADU MURNI

357

JID2022058384

08/08/2022

42

Clove Creating loyalty and value + Logo

358

JID2022058385

08/08/2022

43

PARANTI NGEMIL

359

DID2022058386

08/08/2022

5

Tongkat Ahmad Dhani

360

DID2022058387

08/08/2022

9

SETAN JALANAN

361

DID2022058388

08/08/2022

30

BIDO SEKAR BAKERY

362

DID2022058389

08/08/2022

3

TAZZI + LOGO

363

DID2022058390

08/08/2022

3

SAJ Beauty + Logo

364

DID2022058391

08/08/2022

30

KOPI NINETEEN

365

DID2022058392

08/08/2022

10

BETAH

366

JID2022058393

08/08/2022

43

KALIA

367

DID2022058394

08/08/2022

3

Buna Glow + Logo

Halaman 17 dari 854

368

DID2022058395

08/08/2022

9

RedPill Audio

369

DID2022058396

08/08/2022

30

SOKLATKU

370

JID2022058397

08/08/2022

37

Drips Indonesia

371

DID2022058398

08/08/2022

3

Serella + Logo

372

DID2022058399

08/08/2022

3

BOLANYA

373

DID2022058400

08/08/2022

29

KEBAB PISANG SIMANIS

374

DID2022058401

08/08/2022

3

QIAN SE CHONG

375

D072022058402

08/08/2022

24

BATIK PUNTA

376

JID2022058403

08/08/2022

43

MY HONEY JANE

377

JID2022058404

08/08/2022

35

RedPill Audio

378

D072022058405

08/08/2022

25

BUNERIZ CRAFT & BOUTIQUE

379

J072022058406

08/08/2022

43

DapurKinaant

380

J072022058407

08/08/2022

35

Dya by Widya Anggra

381

DID2022058408

08/08/2022

9

Nenki + Logo

382

JID2022058409

08/08/2022

35

Nenki + Logo

383

DID2022058410

08/08/2022

29

Clariss

384

J072022058411

08/08/2022

42

Kertasbykarls Studio

385

D072022058412

08/08/2022

25

Khalaf

386

J072022058413

08/08/2022

35

Meat'n Grill

387

JID2022058413

08/08/2022

42

REKU

388

DID2022058414

08/08/2022

30

TRISTAN88 ROTI

389

J072022058415

08/08/2022

35

NOOZKAV

390

JID2022058416

08/08/2022

41

REKU

Halaman 18 dari 854

391

JID2022058417

08/08/2022

45

REKU

392

JID2022058418

08/08/2022

36

REKU

393

DID2022058419

08/08/2022

9

REKU

394

JID2022058420

08/08/2022

42

RedPill Audio

395

J072022058421

08/08/2022

40

Rondeling Handcraft

396

J072022058422

08/08/2022

41

Sanggar Monsaa

397

DID2022058423

08/08/2022

25

Ivony Seivona

398

DID2022058424

08/08/2022

25

Diolyn Givonni

399

DID2022058425

08/08/2022

30

Celo

400

DID2022058426

08/08/2022

25

VARDO FOOTWEAR

401

DID2022058427

08/08/2022

5

CLAIRE QUINCY

402

DID2022058428

08/08/2022

25

Freeday.co

403

DID2022058429

08/08/2022

25

Maharassya

404

DID2022058430

08/08/2022

25

Logo

405

J072022058433

08/08/2022

43

tao health

406

DID2022058435

08/08/2022

25

JUMAIRAH SUPER tulisan arabic terbaca
jumairah suber

407

DID2022058436

08/08/2022

3, 44

408

DID2022058437

08/08/2022

30

BITKA ORIGIN

409

JID2022058439

08/08/2022

43

LONG LIVE VILLAGE

410

DID2022058548

09/08/2022

30

Logo

411

DID2022058549

09/08/2022

9

SOLID ssd

412

JID2022058550

09/08/2022

35

BOKASHI + LOGO

413

DID2022058551

09/08/2022

3

LIORA by dr. ANDREAS + Lukisan

CLA SKINCARE CLINIC

Halaman 19 dari 854

414

DID2022058552

09/08/2022

30

Maria Sina

415

DID2022058553

09/08/2022

9, 10

RENCARE

416

JID2022058554

09/08/2022

36

Split Pay

417

DID2022058555

09/08/2022

32

SAVORIA SPRING

418

DID2022058556

09/08/2022

29

ngesti snack

419

DID2022058557

09/08/2022

5

BASUDIN

420

JID2022058557

09/08/2022

43

BOKASHI + LOGO

421

JID2022058558

09/08/2022

42

My STORE 2 GO

422

DID2022058559

09/08/2022

9

CARIBARANG.ID + LOGO

423

D282022058560

09/08/2022

5

YHENBY HERBAL POHUWATO

424

DID2022058561

09/08/2022

10

MELTBLOWN

425

DID2022058562

09/08/2022

29

Logo

426

DID2022058563

09/08/2022

25

AKAWA

427

JID2022058564

09/08/2022

41

BOKASHI FARM

428

DID2022058565

09/08/2022

29

KAYLAH

429

J112022058566

09/08/2022

43

PUTRI RAYA

430

JID2022058567

09/08/2022

35

CARIBARANG.ID + LOGO

431

DID2022058568

09/08/2022

42, 30

432

DID2022058569

09/08/2022

30

martabak manggala 78

433

DID2022058570

09/08/2022

5

XTRAMIN

434

DID2022058571

09/08/2022

35, 36, 9, 41, 42

XT + Logo

435

JID2022058571

09/08/2022

43

AT SEAFOOD SAMBAL BAKAR dan Lukisan

436

DID2022058572

09/08/2022

29

LUMBUNG RASA

FUKUBOSS

Halaman 20 dari 854

437

DID2022058573

09/08/2022

7

iHF

438

DID2022058574

09/08/2022

32

SAVORIA FRESH

439

JID2022058575

09/08/2022

36

SAINT LAURENT

440

JID2022058576

09/08/2022

43

PONDOK CAMERON

441

JID2022058577

09/08/2022

43

BBQ BRO

442

JID2022058578

09/08/2022

36

YSL (MONOGRAM)

443

JID2022058579

09/08/2022

36

YVES SAINT LAURENT (STYLIZED)

444

DID2022058581

09/08/2022

19

Metaboard

445

DID2022058584

09/08/2022

24

TigaKain

446

DID2022058585

09/08/2022

25

PINKO

447

DID2022058586

09/08/2022

9

OtoTek

448

DID2022058587

09/08/2022

25

Maicih For Icihers With Love

449

DID2022058588

09/08/2022

7

450

DID2022058589

09/08/2022

42, 30

451

JID2022058590

09/08/2022

39

VIP TARGET ZERO ACCIDENTS TARGET
ZERO COMPLAINTS + LUKISAN

452

JID2022058591

09/08/2022

35

LUMBUNG FOODMART

453

JID2022058592

09/08/2022

39

Prima Trans Solusindo

454

JID2022058593

09/08/2022

43

KALI PEPE LAND

455

JID2022058594

09/08/2022

41

P LOGO

456

D022022058595

09/08/2022

3

MAMI RATU

457

JID2022058596

09/08/2022

42

hrmlabs + Lukisan

458

JID2022058597

09/08/2022

39

VIP VALET & PARKING SERVICE + LUKISAN

459

DID2022058598

09/08/2022

9

KOUVOLSEN

FUJI dan logo segitiga merah dan PTFUJI
ELEVATOR INDONESIA - the vertical
transportation people dan 富士エレベーター (
FUJI ELEVATOR )
FUKULYFE

Halaman 21 dari 854

460

DID2022058650

09/08/2022

11

BRIK

461

JID2022058652

09/08/2022

35

ASTROCUSTOM + LOGO

462

DID2022058653

09/08/2022

29

MADAM GOH + LOGO

463

DID2022058654

09/08/2022

12

Maka+logo

464

JID2022058655

09/08/2022

43

YUZU HONEY

465

DID2022058655

09/08/2022

9

OTSKYR PERISAI + LOGO

466

JID2022058656

09/08/2022

41

PONDOK INDAH GOLF COURSE

467

JID2022058657

09/08/2022

39

SULAWESI REGAS SATU

468

JID2022058658

09/08/2022

43

Dapoer Repay

469

JID2022058659

09/08/2022

39

ANOA SULAWESI REGAS

470

DID2022058660

09/08/2022

3

SKNCARE

471

DID2022058661

09/08/2022

9

PERISAI CHAKRA + LOGO

472

JID2022058661

09/08/2022

41

KAMPUNG SEHAT

473

DID2022058662

09/08/2022

12

KONYCO

474

DID2022058663

09/08/2022

30

DE WAT

475

DID2022058664

09/08/2022

29

JURAGAN PENTOL

476

DID2022058665

09/08/2022

25

ALMADURIGOLD

477

DID2022058666

09/08/2022

9

MOMOYO & Logo

478

DID2022058667

09/08/2022

5

Erbost

479

DID2022058668

09/08/2022

9

ittaQi

480

JID2022058669

09/08/2022

43

Sofindah Food & Beverages

481

DID2022058670

09/08/2022

20

BRIK

482

DID2022058671

09/08/2022

5

Volagen

Halaman 22 dari 854

483

JID2022058672

09/08/2022

40

F.P.I Tool

484

J162022058673

09/08/2022

39

DISCOVERY BALI YATRA WISATA "see more
with us" dan LOGO

485

JID2022058674

09/08/2022

45

PROJASA

486

DID2022058675

09/08/2022

29

OYAYANG

487

DID2022058676

09/08/2022

19

JPIPE

488

JID2022058677

09/08/2022

43

Kebab Sadiz

489

DID2022058678

09/08/2022

12

iQOO

490

DID2022058679

09/08/2022

5

Blosat 240 SL

491

DID2022058680

09/08/2022

29

GREAT BOY

492

DID2022058681

09/08/2022

25

ANANDA + Logo

493

D242022058682

09/08/2022

32

Clini

494

JID2022058683

09/08/2022

43

ThaiThai Boat Noodles

495

D222022058684

09/08/2022

43, 30

496

DID2022058685

09/08/2022

11

Value

497

DID2022058686

09/08/2022

29

REIHAN

498

DID2022058687

09/08/2022

29

CHOCO TEA TIME

499

DID2022058688

09/08/2022

30

RFM

500

DID2022058689

09/08/2022

29, 30

FAIRIEMOR logo

501

DID2022058690

09/08/2022

30

CEMILAN EMAK

502

J162022058691

09/08/2022

45

SUKAKONSUL + LOGO

503

JID2022058692

09/08/2022

37

504

DID2022058693

09/08/2022

9

PERISAI MANTRA + LOGO

505

DID2022058694

09/08/2022

31

Harverse

KLANGEN + LOGO

FUJI dan logo segitiga merah dan PTFUJI
ELEVATOR INDONESIA - the vertical
transportation people dan 富士エレベーター (
FUJI ELEVATOR )

Halaman 23 dari 854

506

JID2022058695

09/08/2022

43

ThaiThai (in Thai characters) by YUZU
GROUP

507

JID2022058696

09/08/2022

35

Parrot Insurance Reimagined

508

JID2022058697

09/08/2022

41

MOMOYO & Logo

509

JID2022058698

09/08/2022

39

PT Mitra Anugerah Rezeki Sumatera ( Mars
Holiday )

510

DID2022058699

09/08/2022

19

BRIK MIX

511

DID2022058700

09/08/2022

5

Komodo 24 GR

512

DID2022058820

09/08/2022

30

QUERY COFFEE EATERY ROASTER +
LOGO

513

DID2022058821

09/08/2022

25

LOGO

514

JID2022058822

09/08/2022

43

Dapoer Mbak Nurul

515

JID2022058823

09/08/2022

37

STOP’N’GO SINCE 1989 & Logo

516

JID2022058824

09/08/2022

41

Pixelate

517

JID2022058825

09/08/2022

44

MASKOT CAPTAIN SUNAT 3D DENGAN 4
POSE

518

DID2022058827

09/08/2022

16

HealingingTan

519

DID2022058828

09/08/2022

35, 38, 9

520

DID2022058829

09/08/2022

30

ala mamicu

521

JID2022058830

09/08/2022

40

Guna Jaya

522

JID2022058831

09/08/2022

38

THRU Trakindo Utama

523

DID2022058832

09/08/2022

3

La.personal

524

DID2022058833

09/08/2022

30

Buzzbee

525

JID2022058834

09/08/2022

41

THE PASADENA SPRING

526

DID2022058835

09/08/2022

1

WISANGGENI

527

DID2022058836

09/08/2022

29

NÜ Yogurt Tea Berry Boom

528

DID2022058837

09/08/2022

10

UVPLUS

Nusantara + Logo

Halaman 24 dari 854

529

DID2022058838

09/08/2022

3

DAYNEE SKIN BY ANDRIYANI

530

JID2022058839

09/08/2022

43

Bakso Mas Tris Sopo Ngiro Sejak 1996

531

JID2022058840

09/08/2022

41, 42

532

DID2022058841

09/08/2022

29

CAULEGIT

533

DID2022058842

09/08/2022

1, 5

SUNJOY DAN LUKISAN

534

D102022058843

09/08/2022

29

LockDoun + Logo

535

JID2022058844

09/08/2022

35, 41

TES logo

536

JID2022058845

09/08/2022

41

JALI JALI

537

JID2022058846

09/08/2022

42

abzen

538

DID2022058847

09/08/2022

16

JADE BEAUTY

539

JID2022058848

09/08/2022

37

ELPICO

540

DID2022058850

09/08/2022

9

EDELWEISS

541

DID2022058851

09/08/2022

35, 9

542

DID2022058852

09/08/2022

11

UVPLUS

543

JID2022058853

09/08/2022

41

JAKARTA'S EVENT

544

DID2022058853

09/08/2022

3

LENSKA

545

JID2022058854

09/08/2022

35

WhatToys + Logo

546

JID2022058855

09/08/2022

43

CRIPSY KINGS

547

DID2022058856

09/08/2022

30

JANJU

548

JID2022058857

09/08/2022

41

ISTRI TERCINTA

549

DID2022058858

09/08/2022

5

pstore mart

550

DID2022058859

09/08/2022

5

Painless Night Glu

551

DID2022058860

09/08/2022

9

SULTAN

OPTIMA

OxyGuard + Logo

Halaman 25 dari 854

552

DID2022058861

09/08/2022

31

JMBRT FISHERS + Logo

553

JID2022058862

09/08/2022

41

HOLIDAY YUUKK

554

DID2022058863

09/08/2022

9

SENOPATI

555

DID2022058864

09/08/2022

31

Ridwan Fauzi Farm + Logo

556

DID2022058865

09/08/2022

9

SEMERU

557

DID2022058866

09/08/2022

3

FIRST SECRET (Ssst...only for you)

558

DID2022058867

09/08/2022

34

FWD + Lukisan

559

JID2022058868

09/08/2022

39

MIS MASS + LOGO

560

DID2022058869

09/08/2022

9

RINJANI

561

JID2022058870

09/08/2022

35, 39

562

DID2022058871

09/08/2022

9

KARIMUN

563

DID2022058872

09/08/2022

20

Amna Foam

564

DID2022058873

09/08/2022

9

KAMBOJA

565

DID2022058874

09/08/2022

25

GRYGERA & Lukisan

566

DID2022058875

09/08/2022

9

KALIMAYA

567

DID2022058876

09/08/2022

30

CAP NYONYA BESAR ABADI DAN LUKISAN

568

DID2022058877

09/08/2022

9

DIENG

569

DID2022058937

09/08/2022

25

HECTICDAY

570

DID2022058938

09/08/2022

3

SOLFOG

571

DID2022058939

09/08/2022

29

IKAN HIAS DAN LUKISAN IKAN

572

J072022058940

09/08/2022

43

OMDC DENTAL CLINIC

573

DID2022058941

09/08/2022

35, 30

574

DID2022058942

09/08/2022

16

PUTRI DUYUNG INDONESIA

TITTA GELATO
LANSIA

Halaman 26 dari 854

575

DID2022058943

09/08/2022

30

IKAN HIAS DAN LUKISAN IKAN

576

JID2022058944

09/08/2022

41

CINTA MULIA

577

DID2022058945

09/08/2022

5

PROVIT-C CALCIUM ASCORBATE 1000 MG

578

DID2022058946

09/08/2022

25

HARUICA & LOGO

579

DID2022058947

09/08/2022

7

BANDO REC H-P

580

JID2022058948

09/08/2022

41

CINTA NIKITA

581

DID2022058949

09/08/2022

3

Lily Jardin

582

DID2022058951

09/08/2022

3

mily BEAUTY

583

DID2022058952

09/08/2022

30

CAP OPUNG

584

J072022058953

09/08/2022

41

OMDC DENTAL CLINIC

585

DID2022058954

09/08/2022

30

IKAN HIAS DAN LUKISAN IKAN

586

DID2022058955

09/08/2022

29

IKAN HIAS DAN LUKISAN IKAN

587

JID2022058956

09/08/2022

41

CITY EVENTS

588

DID2022058957

09/08/2022

12

NEXZTER & LOGO

589

JID2022058958

09/08/2022

41

CITY SPOTLIGHT

590

DID2022058959

09/08/2022

3

R-BGlass

591

JID2022058960

09/08/2022

41

MEN ZONE

592

JID2022058962

09/08/2022

41

MEREKA YANG PERGI

593

JID2022058963

09/08/2022

41

MR. BOY, OH NO!

594

DID2022058964

09/08/2022

30

pelaga

595

JID2022058965

09/08/2022

41

MUSIC MIX

596

DID2022058965

09/08/2022

12

RACTION

597

DID2022058966

09/08/2022

3

DOTUM HERBS FORMULA PREMIUM
TATTOO AFTERCARE + Logo

+ logo

+ logo

Halaman 27 dari 854

598

DID2022058967

09/08/2022

30

BURGER SANGAR

599

D152022058968

09/08/2022

3

Mhey Jasmine

600

DID2022058969

09/08/2022

3

Selber

601

JID2022058970

09/08/2022

41

MY FIRST KISS

602

JID2022058971

09/08/2022

43

BURGER SANGAR

603

JID2022058972

09/08/2022

41

NYOKAP GUE GAUL ABIEZZ!

604

DID2022058972

09/08/2022

37, 6, 9

605

DID2022058973

09/08/2022

36, 9

606

JID2022058974

09/08/2022

41

607

DID2022058975

09/08/2022

37, 6, 9

608

JID2022058976

09/08/2022

35

609

DID2022058978

09/08/2022

37, 6, 9

610

JID2022058979

09/08/2022

43

AQIQOH MANDIRI & Catering

611

JID2022058980

09/08/2022

35

BOOM MOTORIST INDONESIA

612

DID2022058981

09/08/2022

30

ELORA + Lukisan

613

JID2022058982

09/08/2022

42

Green Logo Gojek

614

DID2022058983

09/08/2022

37, 6, 9

Logo VA

615

DID2022058984

09/08/2022

3

Eroticgel

616

DID2022058985

09/08/2022

32

Kembang Tanjung

617

DID2022058986

09/08/2022

25

DECO.IND

618

DID2022058987

09/08/2022

21

Sylphelia

619

DID2022058988

09/08/2022

5

RAJA CARE

620

JID2022058989

09/08/2022

35

Raja Mobile

DMT + Logo VA
Dekhad Gandaria
ON ACTION
DMT PT. Dwi Mulya Teknik + Logo VA
HapeJOSS
DMT + Logo VA Security Plat Mesh

Halaman 28 dari 854

621

DID2022058990

09/08/2022

3

NEW YASHFIEN GENUINE + Lukisan

622

JID2022058992

09/08/2022

39

PETRADESA

623

DID2022058993

09/08/2022

9

DHURA ARMOR + Logo

624

DID2022058994

09/08/2022

5

R Rananta beauty & Logo

Jakarta, 11/08/2022
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002

Halaman 29 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 590 Duke Road, Buffalo, New York 14225, United States of America
: 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
: TRILOGY
: TRILOGY = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 7
: ===layar pengganti sebagai bagian dari mesin; layar sebagai bagian dari mesin; mesin industri penyaringan getaran untuk
memisahkan bahan basah dan kering; mesin pengayak; mesin penyaring lumpur bor; peralatan pemisahan bahan padat,
yaitu, mesin pengering material; permukaan penyaringan sebagai bagian dari mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2020070499
: 16/11/2020 11:02:20
: 40202023051R 03/11/2020 SG
: Burnt Ends Restaurant Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 13 Cantonment Road Singapore 089737
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEATSMITH XPRESS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 43
: ===Bar yang menyediakan kudapan; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafetaria; Kedai kopi;
Layanan bar kopi; Layanan kafe; 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; Restoran; Sediaan-sediaan makanan; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; jasa katering;
jasa katering bisnis; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk
penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; jasa penyediaan makanan berupa
roti; jasa restoran; kafe; 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; layanan bar; layanan bistro; layanan kafetaria; layanan kantin swalayan; layanan katering keliling;
layanan katering luar; 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 koki pribadi; layanan lounge koktail;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pembuatan bir; layanan persiapan
makanan; layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan snackbar; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan wine bar; melayani minuman beralkohol; memasok
makanan untuk konsumsi segera; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pengaturan untuk
penyediaan makanan; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan makanan dan minuman; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; restoran swalayan; salad bar [layanan restoran]; sediaansediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2020070501
: 16/11/2020 11:10:07
: 40202023052P 03/11/2020 SG
: Burnt Ends Restaurant Pte. Ltd.

Alamat Pemohon

: 13 Cantonment Road Singapore 089737

: DID2020068632
: 09/11/2020 14:40:35
: 90/165,286 08/09/2020 US
: DERRICK CORPORATION

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 30 dari 854

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
: MS XPRESS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 43
: ===Bar yang menyediakan kudapan; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafetaria; Kedai kopi;
Layanan bar kopi; Layanan kafe; 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; Restoran; Sediaan-sediaan makanan; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; jasa katering;
jasa katering bisnis; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk
penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; jasa penyediaan makanan berupa
roti; jasa restoran; kafe; 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; layanan bar; layanan bistro; layanan kafetaria; layanan kantin swalayan; layanan katering keliling;
layanan katering luar; 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 koki pribadi; layanan lounge koktail;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pembuatan bir; layanan persiapan
makanan; layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan snackbar; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan wine bar; melayani minuman beralkohol; memasok
makanan untuk konsumsi segera; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pengaturan untuk
penyediaan makanan; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan makanan dan minuman; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; restoran swalayan; salad bar [layanan restoran]; sediaansediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2020070503
: 16/11/2020 11:16:54
: 40202023053V 03/11/2020 SG
: Burnt Ends Restaurant Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 13 Cantonment Road Singapore 089737
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MS Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 43
: ===Bar yang menyediakan kudapan; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafetaria; Kedai kopi;
Layanan bar kopi; Layanan kafe; 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; Restoran; Sediaan-sediaan makanan; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; jasa katering;
jasa katering bisnis; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk
penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; jasa penyediaan makanan berupa
roti; jasa restoran; kafe; 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; layanan bar; layanan bistro; layanan kafetaria; layanan kantin swalayan; layanan katering keliling;
layanan katering luar; 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 koki pribadi; layanan lounge koktail;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pembuatan bir; layanan persiapan
makanan; layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan snackbar; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan wine bar; melayani minuman beralkohol; memasok
makanan untuk konsumsi segera; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi;

540 Etiket

Halaman 31 dari 854

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;
menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pengaturan untuk
penyediaan makanan; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan makanan dan minuman; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; restoran swalayan; salad bar [layanan restoran]; sediaansediaan makanan dan minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2020081389
: 18/12/2020 11:14:46
: 48186282 (CLASS 39) 17/07/2020 CN dan 48159883 (CLASS 35)
17/07/2020 CN dan 48186547 (CLASS 42) 17/07/2020 CN dan
48171163 (CLASS 36) 17/07/2020 CN dan 48194874 (CLASS 9)
17/07/2020 CN
: BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ROOM 222, FLOOR2, BUILDING C, NO. 18, KECHUANG 11 STREET, BEIJING
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, BEIJING
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JADI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35, 36, 39, 9, 42
: ===Iklan; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; demonstrasi barang;
jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan
pengiriman; konsultasi manajemen personalia; layanan relokasi untuk bisnis; 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 laporan akun; pencarian sponsor; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual
barang dan jasa; penyewaan mesin penjual otomatis; persewaan kios penjualan; presentasi barang di media komunikasi,
untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain===
===Memberikan informasi tentang asuransi; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; jasa agen real estat; jasa
penjamin; jasa perantara pabean keuangan; jasa perwalian; layanan pembiayaan dan pinjaman; manajemen keuangan;
manajemen real estat; manajemen rumah apartemen; memberikan informasi keuangan melalui situs web; pengumpulan dana
amal; penilaian perhiasan; penjaminan asuransi; pinjaman dengan jaminan; urusan real estat===
===Layanan angkutan; Layanan kurir; Pengemudian pesawat nirawak; distribusi energi; layanan pembotolan; logistik
transportasi; mengangkut; peluncuran satelit untuk orang lain; pemanduan kapal; pengemasan barang; pengisian ulang mesin
penjual otomatis; pengoperasian kunci kanal; penyewaan pakaian selam; penyimpanan barang; persewaan kursi roda;
reservasi perjalanan; sewa garasi; sewa kuda; transportasi dengan pipa; transportasi laut; transportasi mobil; transportasi
udara===
===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak
Elektronik [ERNIE]; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan pengenalan wajah; agenda
elektronik; alat sensor; alat ukur; alat untuk memeriksa franking; anjungan tunai mandiri [ATM]; aplikasi perangkat lunak
komputer, dapat diunduh; chip [sirkuit terpadu]; detektor koin palsu; elektroliser; headset; headset realitas maya; hologram;
instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; instalasi pencegahan pencurian, listrik; kacamata; kamera [fotografi];
kartun animasi; kerah elektronik untuk melatih hewan; keyboard komputer; layar video; magnet dekoratif; mesin kartu untuk
kantor; mesin mendikte; mesin pemungutan suara; mouse [periferal komputer]; pagar listrik; papan pengumuman elektronik;
peluit anjing; peluit olahraga; pemadam api; pembuat telur; penanda hemline; penangkal petir; pengeras suara; pengisi daya
baterai; peralatan dan instrumen optik; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan radar;
peralatan radiologis untuk keperluan industri; perangkat periferal komputer; perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi
terhadap kecelakaan; program komputer, dapat diunduh; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; router jaringan; saklar
waktu, otomatis; semi-konduktor; serat optik [filamen penghantar cahaya]; timbangan kamar mandi; ukuran===
===Penyewaan meteran untuk pencatatan konsumsi energi; analisis tulisan tangan [grafologi]; desain grafis dari bahan
promosi; desain kemasan; desain perangkat lunak komputer; desain seni grafis; informasi meteorologi; kalibrasi [pengukuran];
komputasi awan; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi keamanan internet;
kontrol kualitas; layanan arsitektur; layanan kartografi; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; mendesain
pakaian; mengotentikasi karya seni; penelitian biologi; penelitian dan pengembangan produk baru; penelitian kimia; pengujian
material; penyemaian awan; penyimpanan data elektronik; platform sebagai layanan [PaaS]; survei===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2020085818
: 30/12/2020 21:57:10
: 48458198 - CLASS 9 28/07/2020 CN dan 48475701 - CLASS 39
28/07/2020 CN dan 48457911 - CLASS 42 28/07/2020 CN dan
48466359 - CLASS 35 28/07/2020 CN
: BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

540 Etiket

: ROOM 222, FLOOR2, BUILDING C, NO. 18, KECHUANG 11 STREET, BEIJING
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, BEIJING

Halaman 32 dari 854

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
: JDL logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, putih
: 35, 39, 9, 42
: ===Iklan; demonstrasi barang; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; konsultasi bisnis
di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen personalia; layanan relokasi untuk bisnis; 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 laporan akun; pencarian sponsor; penyediaan pasar
daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan mesin penjual otomatis; persewaan kios penjualan; promosi
penjualan untuk pihak lain===
===Layanan angkutan; Layanan kurir; Pengemudian pesawat nirawak; distribusi energi; layanan pembotolan; logistik
transportasi; mengangkut; peluncuran satelit untuk orang lain; pemanduan kapal; pengemasan barang; pengisian ulang mesin
penjual otomatis; pengoperasian kunci kanal; penyewaan pakaian selam; penyimpanan barang; persewaan kursi roda;
reservasi perjalanan; sewa garasi; sewa kuda; transportasi dengan pipa; transportasi laut; transportasi mobil; transportasi
udara===
===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak
Elektronik [ERNIE]; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan pengenalan wajah; agenda
elektronik; alat sensor; alat ukur; alat untuk memeriksa franking; anjungan tunai mandiri [ATM]; aplikasi perangkat lunak
komputer, dapat diunduh; chip [sirkuit terpadu]; detektor koin palsu; elektroliser; headset; headset realitas maya; hologram;
instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; instalasi pencegahan pencurian, listrik; kacamata; kamera [fotografi];
kartun animasi; kerah elektronik untuk melatih hewan; keyboard komputer; layar video; magnet dekoratif; mesin kartu untuk
kantor; mesin mendikte; mesin pemungutan suara; mouse [periferal komputer]; pagar listrik; papan pengumuman elektronik;
peluit anjing; peluit olahraga; pemadam api; pembuat telur; penanda hemline; penangkal petir; pengeras suara; pengisi daya
baterai; peralatan dan instrumen optik; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan radar;
peralatan radiologis untuk keperluan industri; perangkat periferal komputer; perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi
terhadap kecelakaan; program komputer, dapat diunduh; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; router jaringan; saklar
waktu, otomatis; semi-konduktor; serat optik [filamen penghantar cahaya]; timbangan kamar mandi; ukuran===
===Penyewaan meteran untuk pencatatan konsumsi energi; analisis tulisan tangan [grafologi]; desain grafis dari bahan
promosi; desain kemasan; desain perangkat lunak komputer; desain seni grafis; informasi meteorologi; kalibrasi [pengukuran];
komputasi awan; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi keamanan internet;
kontrol kualitas; layanan arsitektur; layanan kartografi; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; mendesain
pakaian; mengotentikasi karya seni; penelitian biologi; penelitian dan pengembangan produk baru; penelitian kimia; pengujian
material; penyemaian awan; penyimpanan data elektronik; platform sebagai layanan [PaaS]; survei===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021083099
: 29/11/2021 11:40:43
:
: SILVA BAYU LISANTONO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KALIURANG GANG MERPATI NO.03, Kabupaten Jember, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TEH BUNGA TALANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu dan kuning
: 30
: ===Minuman berbahan dasar teh bunga telang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021083559
: 30/11/2021 10:57:48
:
: Endang Susilowati, S.Si.

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Raya Siman No. 72, RT/RW : 001/001, Kel. Siman, Kec. Siman, Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur (63471), Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63471
:
:

Halaman 33 dari 854

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Z'mere Sate Ponorogo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Kuning, Hitam, Putih.
: 30
: ===roti bun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D142021085282
: 06/12/2021 08:29:14
:
: Mila Amelia

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Malalayang Satu Lingkungan XI, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Badonci
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Hijau dengan gambar
: 29
: ===Keripik kelapa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021086335
: 08/12/2021 17:33:04
:
: Muhammad Ilham

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Guntur Melati No. 86 RT. 02 RW. 10, Kel. Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul,
Kab. Garut, Jawa Barat - 44151, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUKI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih dan Hitam
: 35
: ===MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; TOKO SERBA ADA; Toko minuman panas dan dingin; Toko yang menjual pencuci
mulut berupa es dan buah; pengecer toko serba ada; toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021087316
: 11/12/2021 22:24:17
:
: Dewi Sartika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nagari Punggung Lading Kel. Punggung Lading, Kota Pariaman, Sumatera Barat,
25533
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nuansa Batik Sampan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 24
: ===Kain Batik; kain sarung batik===

740

540 Etiket

Halaman 34 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D092021090828
: 21/12/2021 19:42:06
:
: Deisy Bertha Senduk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Murti Lestari I No.7 Rt.08 Rw 24 Kel.Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MA'X'SUNG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat ; Oranye ; Kuning ; Hijau
: 30
: ===Gula kacang; kacang (gula-gula); kacang berlapis gula [gula-gula]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021094693
: 30/12/2021 12:28:28
:
: RULIYANI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Manglayang Baru III No. 303 RT. 06 RW. 03 Kel. Palasari Kec. Cibiru, Kota
Bandung, Jawa Barat
: 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
: GONGSO LAYANG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 29
: ===Bakso goreng; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk
keripik; Buah yang dibekukan; Buah-buahan yang dibekukan; Cumi beku; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah
diolah, dimasak, dibekukan; Gurita Beku; 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; Krim kocok beku; Krim kocok beku bukan dari
susu; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap
pakai berbahan dasar susu; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan genggam yang dibekukan,
disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan yang terutama terbuat
dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari
buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri 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 penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan
berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku;
Makanan 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; Produk daging yang dibekukan; Produk
makanan laut yang dibekukan; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Sayuran yang dikalengkan,
dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Sotong Beku; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran
segar; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso sotong; bawang putih
beku; bayam, beku; bebek beku; beri, beku; blackberry, beku; blackcurrant, beku; blueberry, beku; buah beku; buah cepat
beku; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran
yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; ceri, beku; chuños [kentang beku-kering]; cranberry, beku; daging bekukering; daging, beku; ginseng dan ginseng merah beku; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis
links berbahan dasar sayuran; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari
makanan laut; ikan beku; ikan beku yang dimasak; kaki katak beku; kaldu beku; kentang beku olahan; kentang goreng beku;
kerang beku; kismis merah, beku; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); kubis seledri, beku; 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 olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih;
makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan
pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan penutup
terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan
siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; masakan matang

Halaman 35 dari 854

yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; potongan tahu beku-kering [kohridofu]; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; raspberry, beku; rebung, beku; sarapan beku [bracken];
sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran cepat beku; singkong beku; stroberi, beku; susu dan
produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; telur beku; udang beku===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022031255
: 27/04/2022 16:59:32
: 40-2021-0227649 09/11/2021 KR
: Com2uS Holdings Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: A-dong, 131, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506
: Dora Ambadar S.Psi
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: C2X
: C2X merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 9
: ===Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Program
permainan komputer; file multimedia yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis,
gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak permainan
gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak untuk
digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan
komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global; platform perangkat lunak komputer yang direkam atau yang dapat
diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022031263
: 27/04/2022 17:29:13
: 40-2021-0227650 09/11/2021 KR
: Com2uS Holdings Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: A-dong, 131, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506
: Dora Ambadar S.Psi
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: C2X
: C2X merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 35
: ===Jasa pemasaran internet; Jasa publisitas; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; iklan dan pemasaran
kooperatif; jasa agen periklanan; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi;
jasa periklanan; layanan agen informasi komersial; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan
dengannya; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; mengatur langganan ke paket media untuk orang
lain; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi riset pasar;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di media elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022031268
: 27/04/2022 18:03:16
: 40-2021-0227651 09/11/2021 KR
: Com2uS Holdings Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: A-dong, 131, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506
: Dora Ambadar S.Psi
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: C2X
: C2X merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591

Uraian Warna

: Hitam dan Putih / Black and White.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 36 dari 854

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022031279
: 27/04/2022 19:14:34
: 40-2021-0227652 09/11/2021 KR
: Com2uS Holdings Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: A-dong, 131, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506
: Dora Ambadar S.Psi
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: C2X
: C2X merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 38
: ===Layanan penyiaran dan komunikasi interaktif; Layanan transmisi data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai
permintaan; Menyediakan akses komunitas virtual online melalui internet/ponsel (mobile); Penyediaan akses ke platform dan
portal internet; Streaming konten media digital di Internet; jasa telekomunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui
platform dan portal di Internet dan media lainnya; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform
transaksi di Internet; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan ruang obrolan online untuk
transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; transmisi data, audio, video dan file multimedia,
termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global; transmisi elektronik dan streaming
konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal; transmisi konten multimedia melalui
Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022031284
: 27/04/2022 19:43:27
: 40-2021-0227653 09/11/2021 KR
: Com2uS Holdings Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: A-dong, 131, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506
: Dora Ambadar S.Psi
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: C2X
: C2X merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 41
: ===Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa
penyediaan konten permainan melalui online; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan
online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Layanan game
disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan musik
digital melalui perangkat bergerak; jasa permainan; layanan game disediakan melalui jaringan komunikasi; layanan
pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet; layanan
permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; mengatur dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur, mengadakan dan
mengorganisir acara permainan; penerbitan buku secara multimedia; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di Internet;
produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022031289
: 27/04/2022 20:11:12
: 40-2021-0227654 09/11/2021 KR
: Com2uS Holdings Corporation

Alamat Pemohon

: A-dong, 131, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506

: 36
: ===Layanan uang elektronik; analisis keuangan dan layanan informasi; investasi keuangan dan layanan konsultasi; konsultasi
keuangan; layanan investasi cryptocurrency; layanan pertukaran cryptocurrency; layanan pertukaran moneter; manajemen
aset keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang penilaian keuangan; menyediakan informasi yang berkaitan
dengan urusan keuangan dan moneter; perdagangan mata uang real-time online; transaksi keuangan dan moneter; transaksi
keuangan online; transaksi valuta asing===
540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 37 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dora Ambadar S.Psi
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: C2X
: C2X merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 42
: ===Jasa analisa data teknis; Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; Pengembangan perangkat lunak untuk
permainan (game); Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; Platform sebagai Layanan (PaaS); desain dan pengembangan
perangkat lunak permainan komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain, pemeliharaan,
penyewaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer; layanan
konsultasi perangkat lunak komputer; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; pemeliharaan
perangkat lunak permainan (game) komputer; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce; pengembangan
perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022033015
: 12/05/2022 15:47:51
: 97124542 15/11/2021 US
: Tracksmith Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 285 Newbury Street, Boston, Massachusetts 02115
: Nadia Ambadar S.H.
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRACKSMITH
: TRACKSMITH merupakan suatu penamaan / is a part of the applicants name.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 25
: ===Tutup kepala; alas kaki; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022036451
: 27/05/2022 14:43:55
:
: Jiu Nobellius Kimsanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl gunung galunggung blok d1 / 38, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SERRANO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah hijau
: 25
: ===jubah mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022037888
: 02/06/2022 17:30:18
:
: Zuhriana Ilmi Hasanah, Anisya Permata Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pondok Ungu Permai, Jalan Gunung Rinjani III, AE 4 NO. 5, RT006, RW010, Kel.
Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17610
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 38 dari 854

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: SHAVEEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah tua dan Jingga
: 25
: ===Baju lengan panjang; Baju 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; 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, 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Front Street, 28th Floor, San Francisco, California 94111
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NZDC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 36
: ===transfer dana elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Front Street, 28th Floor, San Francisco, California 94111
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MXNC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 36
: ===transfer dana elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022041011
: 14/06/2022 13:55:23
: 14/12/2021 US
: Centre Consortium, LLC

: JID2022041033
: 14/06/2022 14:48:56
: 14/12/2021 US
: Centre Consortium, LLC

: JID2022041056
: 14/06/2022 15:26:21
: 14/12/2021 US
: Centre Consortium, LLC

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: One Front Street, 28th Floor, San Francisco, California 94111
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

Halaman 39 dari 854

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CADC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 36
: ===transfer dana elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Front Street, 28th Floor, San Francisco, California 94111
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AUDC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 36
: ===transfer dana elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Front Street, 28th Floor, San Francisco, California 94111
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: USDC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 36
: ===transfer dana elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022041086
: 14/06/2022 16:10:27
: 14/12/2021 US
: Centre Consortium, LLC

: JID2022041116
: 14/06/2022 16:37:53
:
: Centre Consortium, LLC

: DID2022042658
: 20/06/2022 09:21:41
: No. 97430873 26/05/2022 US
: Macy’s IP Holdings, LLC

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7 West Seventh Street
Cincinnati, Ohio, 45202
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ON 34TH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 18, 25, 26, 14
: ===Tempat kartu kulit; dompet kulit; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas jinjing untuk membawa
pakaian; tas tangan===
===Baju Hangat; Celana jeans; Jaket luar; Jaket-jaket; Jubah; Romper; Syal; atasan rajut; blazer; blus; celana panjang;
celana pendek; dasi; gaun; hoodies; jas hujan; kaos kaki; kemeja; pakaian luar, yaitu, mantel; rok; sabuk; sepatu; topi===
===hiasan rambut dalam bentuk sisir; jepit rambut; jepret klip [aksesoris rambut]; klip rahang untuk rambut; twister rambut

740

Halaman 40 dari 854

[aksesoris rambut]===
===anting-anting; cincin [perhiasan]; jam tangan; kalung [perhiasan]; perhiasan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022042841
: 20/06/2022 14:47:44
: 28/02/2022 US
: Target Brands, Inc.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FIGMINT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022042853
: 20/06/2022 14:54:38
: No. 97287470 28/02/2022 US
: Target Brands, Inc.

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

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
: FIGMINT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 8
: ===Alat Pemotong inti Apel; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Pembuka kaleng, bukan
listrik; Peralatan tangan; Sudip/Sodet (alat tangan); Tang pencapit; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan;
garpu meja; gunting dapur; gunting*; melayani pisau; pelunak daging dalam bentuk palu dapur; pemotong pizza, non-listrik;
pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik; pengupas sayur, non-listrik; peralatan makan (garpu, pisau dan
sendok); pisau dapur; pisau meja; sendok *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022042854
: 20/06/2022 14:56:28
: No. 97287470 28/02/2022 US
: Target Brands, Inc.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FIGMINT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===gelas ukur; magnet dekoratif; pengatur waktu dapur; sendok ukur; termometer daging; termometer rumah tangga;
timbangan Dapur===

740

Halaman 41 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022042863
: 20/06/2022 15:02:01
: No. 97287470 28/02/2022 US
: Target Brands, Inc.

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

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
: FIGMINT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 11
: ===Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Ventilator; alat
masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat
pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin udara]; filter untuk tudung
extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi pendingin udara; kipas
angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor
tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan es; mesin pembuat
roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik; oven udara panas;
panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga surya; pemanas
rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan listrik; pengumpul
panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara panas matahari
untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian listrik; wajan
listrik; wastafel dapur.; aparatus untuk fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; fondue pot, listrik; griddles listrik
[peralatan memasak]; kompor lambat listrik; oven pemanggang roti listrik; panci penggorengan listrik; panggangan dalam
ruangan listrik; panggangan listrik; pembuat es krim, self-pendingin; pembuat kopi listrik; pembuat popcorn listrik; pembuat
sandwich, listrik; pembuat waffle listrik; penghangat makanan listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022042864
: 20/06/2022 15:03:13
: No. 97287470 28/02/2022 US
: Target Brands, Inc.

Alamat Pemohon

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

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
: FIGMINT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 20
: ===Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; rak anggur; tumpuan kaki===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022044717
: 25/06/2022 01:29:31
:
: Agiel Putu Sagita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rowoyoso RT 15/RW 06 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan , Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah, 51153
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CRIPSUS Raja Renyah
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 42 dari 854

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Kuning, Hitam, Oren, Biru, dan Putih
: 29
: ===Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; keripik usus===
: DID2022046156
: 30/06/2022 09:49:24
:
: JOY ANDREW JAGARDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Saribudolok No.8 Lingkungan 2 Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok,
Sumatera Utara, Indonesia, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PR-72
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau Tua, Hijau Muda
: 1
: ===Pupuk untuk tanah; pupuk; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk organik; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk
penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022047062
: 04/07/2022 11:43:55
:
: PT DJARUM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. A. Yani No. 28, Kudus 59317, Indonesia, Jawa Tengah
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KOPI LANANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 34
: ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Tembakau
mentah atau yang sudah diolah; alat penguap oral untuk keperluan merokok; alat penguap tembakau; 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; cerutu; cerutu elektronik; corong rokok elektronik;
e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator tembakau; evaporator untuk tembakau; gutka [mengunyah tembakau]; hardcase
untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa
kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok elektronik; kasus pelindung untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; korek api; korek api cerutu listrik; korek api gas untuk
perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; kotak rokok; kumparan pengganti untuk rokok
elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; merokok tembakau; pemantik rokok elektronik;
pemantik untuk perokok; pengganti tembakau; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik untuk
inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa
kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; perasa, selain minyak atsiri, untuk
tembakau; perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam penguap oral untuk perokok; pipa merokok elektronik; pipa
vaporizer rokok tanpa asap; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; rokok; rokok elektronik; rokok elektronik untuk
digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok mentol; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk
perangkat merokok elektronik; snus; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tembakau; tembakau
kunyah; tembakau linting tangan; tembakau pipa; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tongkat
pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; wadah gas untuk korek api===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022049671
: 13/07/2022 13:52:44
:
: angga maulana kurniawan

Alamat Pemohon

: Sindang barang loji rt.02 rw.13, Kota Bogor, Jawa Barat, 16117

740

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: tiga enampuluh
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: terdiri dari dua warna yaitu pink dan biru muda
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian
sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kulit bagian atas
sepatu; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; 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); Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung ujung
sepatu; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; 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; Sol sepatu; Tumit-tumit sepatu; 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; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian
atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan
sepatu; bootee (sepatu bayi wol); cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; flat balet [sepatu flat]; hak sepatu; hak sepatu
tersembunyi; hak untuk sepatu; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; kancing untuk sepatu bola; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); lapisan dalam sepatu bot
salju; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis
pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; melampaui sepatu; pakaian tahan air, yaitu,
sepatu, jaket, dan celana tahan air; pelindung tumit untuk sepatu; penguat untuk sepatu; penutup sepatu atau sepatu boot
yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup
sepatu, selain untuk keperluan medis; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir
untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk
sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu
pantai; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk
pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu
berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot
berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot
kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai
sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air
untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga;
sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu
bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang
diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi;
sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan
kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk
alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
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wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; sisipan
sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu;
sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tali sepatu; 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; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022049933
: 14/07/2022 11:43:14
:
: Yohanes Kurnia Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sikas Hijau FX 3/5 RT/RW : 001/008
Kel. Semanan Kec. Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11850
: Andi Widiatno S.H., S.Kom., M.H.
: Kompleks Mangga Dua Mall Rukan Blok A No. 21

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: S.A.R.I. + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih; Hitam; Merah; Merah Tua; abu abu;
: 41
: ===Sekolah; pendidikan, pengajaran dan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022050089
: 14/07/2022 15:41:07
:
: QUDSYI AINUL FAWAID

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: WISMA ASRI 2 BLOK DD 38 NO 6 RT 2 RW 4 KELURAHAN TELUK
PUCUNG,BEKASI UTARA, KOTA BEKASI, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17121
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Risepack
: Risepack berarti Menaikkan Kemasan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Putih,Hijau,Orange
: 16, 40
:
===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk

740
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kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton===
===Percetakan sesuai pesanan nama dan logo perusahaan untuk tujuan promosi dan periklanan pada barang-barang untuk
pihak lain; percetakan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022050421
: 15/07/2022 14:00:22
:
: Mochamad Ilham Firdaus

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Bojong Gempol RT01 RW04, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40394
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kayra Kids + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 25
: ===Pakaian anak-anak; pakaian anak-anak; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian
luar untuk anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022050497
: 15/07/2022 15:37:52
:
: ramadani

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: bumi agung permai blok m2 no.6, Kota Serang, Banten, 42111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DNDLABS
: labs artinya laboratorium

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 25
: ===Kaos t-shirt; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),
kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan,
celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus,
blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat
untuk pakaian; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; 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; baju kaos (t-shirt); kaos oblong anak-anak; kaos t shirt; 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; setelan
kaos bertudung (hoodies)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022050747
: 17/07/2022 20:51:10
:
: Roy Rindorindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hotel Maninjau Indah. Jl Telaga Biru No. 1, Kabupaten Agam, Sumatera Barat,
26471
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rasani Coffee
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam, Hijau dan Merah

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 46 dari 854

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

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

: 30
: ===Kopi bubuk; kopi instan===
: DID2022050974
: 18/07/2022 17:10:12
:
: PT Gerbang Indah Nusantara

540 Etiket

: KOMPLEX TNI AU KEBANTENAN INDAH JL. HERCULES B1 NO.11 JATIASIH,
KOTA BEKASI, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17423
:
:

: Merek Kata
: KINAGRO+
: Tidak Ada Terjemahan
: Huruf K berwarna merah bata. INAGRO warna hijau tua lalu diikuti tanda + berwarna hijau tua. Semua huruf adalah kapital
besar.
: 1
: ===Pupuk organik hayati cair; digestat organik (pupuk); pupuk organik===
: DID2022051999
: 20/07/2022 18:06:50
:
: Vironita Puspitasari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tirisan Rt 023 Rw 001 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Maron, Hitam
: 18
: ===Dompet; 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; dompet; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu; dompet kartu kredit dengan
pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet kecil; dompet koin kecil; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet
kunci; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet saku; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; koper dan tas
bepergian; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas,
amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian
dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit imitasi; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak;
tas belanja; tas bepergian; tas buku sekolah; tas jinjing belanjaan; tas make-up; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk
membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas
peralatan; tas pinggang; tas pundak; tas spons; tas suvenir; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas wanita; tempat kartu
dalam bentuk dompet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022052264
: 21/07/2022 12:49:23
:
: Fahrur Mu'is

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gonilan RT 003 RW 010 Gonilan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

740

540 Etiket

Halaman 47 dari 854

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: PQS Pustaka Qur'an Sunnah
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau
: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak); buku; buku agama; buku cerita anak-anak; buku cetak; buku doa; buku referensi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022052302
: 21/07/2022 14:12:26
: 04/02/2022 US
: EQRx International, Inc

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 50 Hampshire Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EQJUBI
: 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

: DID2022052309
: 21/07/2022 14:30:08
: 04/02/2022 US
: EQRx International, Inc

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 50 Hampshire Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AUMSEQA
: 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

: DID2022052574
: 22/07/2022 09:58:30
:
: LISA EVIRISIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Manggis No. 37, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapur CINTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Ungu, Coklat Muda, Coklat Tua
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon ikan; Abon kerang; keripik; keripik jamur; keripik singkong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022053103
: 24/07/2022 14:09:06
:
: MUH AKMAL

Alamat Pemohon

: JL DAENG HAYO, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90234

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STICKFOOD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hitam,walnut,orange
: 29
: ===sosis dalam adonan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022053271
: 25/07/2022 11:17:28
: 97/248,013 01/02/2022 US
: BIOWISH TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2717 Erie Avenue, Cincinnati, Ohio 45208, United States of America
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HOLOGENE 3
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 1
: ===Sediaan kimia; adsorben kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; bahan kimia untuk digunakan dalam
dekontaminasi situs yang tercemar; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali
fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; digestat organik (pupuk); pupuk; pupuk campuran; pupuk kandang; pupuk
multi-nutrisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022053277
: 25/07/2022 11:25:59
:
: PRISKA ANGELIA BUDIONO

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Raya Jatinegara Timur No. 12 A, RT.009 / RW.004, Kel. Bali Mester, Kec.
Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, 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 dan Lukisan
: BEAM DENTAL
: BEAM DENTAL Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 44
: ===layanan dokter gigi; layanan kebersihan gigi; layanan klinik gigi; layanan pemutihan gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022053340
: 25/07/2022 13:41:44
:
: ENGKY WIJAYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Palambasan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NOESANTARA ETC + LOGO
: ETC singkatan dari etnic culture yang diambil dari bahasa inggris yang artinya etnik kultur

566

540 Etiket

Halaman 49 dari 854

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: warna dasar lingkaran berwarna merah dengan warna huruf lontara berwarna putih
: 25
: ===Celana jeans; celana kasual; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; kemeja berkerah; kombinasi [pakaian]; pakaian;
pakaian santai; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sweater katun===
: DID2022053429
: 25/07/2022 15:53:03
:
: Rif'ah Chaerunnisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gunung Sahari IX/18 RT04/RW04 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BY BERSEMIID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN PINK SALEM
: 25
: ===pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022053598
: 25/07/2022 23:30:20
:
: EKO BIMANTORO & LINDA LUDHIANA, LINDA LUDHIANA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Bukit Pakis Timur 3 Blok K/2, RT/RW 004/006, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh
Pakis, Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: SUGIARTO SALIMAN, S.KOM.
: Jalan Rungkut Asri Tengah XV/9
Surabaya 60293
Telp. : 031-8713999
HP. : 081615403999
081615403999
Email : dreamidpatent@gmail.com
info@dreamid.com

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EKLIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas
: 2
: ===Auramine (pewarna); Bahan Pewarna Untuk Kulit; Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis (cat) pelindung untuk kaca; Bahan
pelapis (cat) untuk diaplikasikan pada kaca; Bahan pelapis (cat) untuk kaca; Bahan pelapis dasar otomotif; Bahan pelapis
dasar untuk digunakan pada permukaan lantai; Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; Bahan pelekat (pernis);
Bahan pengental cat; Bahan perekat cat, Sediaan pengikat untuk cat; Bahan pewarna yang semua bahan-bahan tersebut
merupakan zat-zat tambahan untuk cat, pemis atau lak; Bahan-bahan warna poster untuk kesenian; Botol tinta diisi dengan
tinta; Botol tinta untuk printer; Bubuk tahan air untuk pengecatan kering; Canada balsam (tinner); Cat; Cat Aluminium; Cat anti
kerak; Cat dasar untuk casis kendaraan, Lapisan penutup dasar untuk casis kendaraan; Cat putih (pewarna atau cat); Cat
semprot; Cat untuk bangunan; Cat untuk kapal; Foil logam untuk pelukis, dekorator, dan seniman; French polish (pernis kayu);
Kartrid tinta (diisi) dalam kemasan ritel; Lak; Logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk pelukis, dekorator, printer dan
seniman; Meni; Pelapis anti bocor dua komponen (Cat); Pelapis anti karat dalam bentuk minyak, cair; Pelapis pelindung,
kimia, pencegahan korosi, anti-noda, pelumas, tahan panas dan pengubah tekstur untuk permukaan logam dalam bentuk
coran dan ekstrusi; Pelapis untuk coran, dan ekstrusi; Pelapis untuk kain felt [cat]; Pelapisan dalam hal perekatan industri
untuk tahan air dan pengerasan permukaan; Pelarut pernis; Pelumas anti karat; Pelumas, minyak, dan preparat anti karat;
Pengencer; Pengencer cat; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Pengering
untuk cat; Pengikat untuk lak, untuk cat, untuk pelapis dan untuk pernis, bahan tambahan zat yang mengikat; Pengisi untuk
digunakan dalam cat; Persiapan untuk digunakan sebagai pengawet terhadap oksidasi atmosfer; Pewarna; Pewarna
makanan; Pewarna untuk lukisan; Plamir; Plamur; Prussian blue (zat pewarna); Sediaan anti kusam untuk logam; Sediaan
anti-karat untuk logam; Sediaan pelapis anti air [cat]; Sediaan pengering untuk cat; Sediaan-sediaan cat dasar (berupa cat);
Sediaan-sediaan pelindung untuk logam, pelindung dari debu dan karat; Sepuan (Zat Pewarna); Serbuk logam untuk pelukis,
dekorator, dan seniman; Sirlak; Tinta cetak, selain tinta mesin stensil; Zat pencegah karat pada logam; Zat pencegah karat
untuk melonggarkan komponen berkarat; Zat pengering untuk cat; Zat pengikat untuk lak, untuk cat, untuk pelapis dan untuk
pernis, zat aditif cat sebagai pengikat; Zat warna; annatto [zat warna]; anti karat untuk sistem pendingin mobil; badigeon (cat
pelapis tembok); bahan anti karat untuk pengawetan; bahan cat termoplastik untuk digunakan dalam menandai permukaan

Halaman 50 dari 854

jalan; bahan pewarna oksida kobalt; bahan pewarna sablon; bahan pewarna untuk digunakan di lantai; bahan pewarna
wenter; black japan (pernis); botol tinta (diisi) dalam kemasan eceran; bubuk aluminium untuk digunakan dalam lukisan,
dekorasi, percetakan dan seni; bubuk aluminium untuk digunakan dalam melukis, dekorasi dan seni; bubuk aluminium untuk
lukisan; bubuk cat; bubuk perak; bubuk perunggu untuk lukisan; campuran cat; carmine cochineal; cat *; cat aditif; cat air; cat
air [cat]; cat air untuk digunakan dalam seni; cat air untuk seniman; cat akrilik; cat akrilik untuk digunakan dalam seni; cat
akrilik untuk seniman; cat aluminium; cat anti air; cat anti bakteri; cat anti bakteri dan jamur; cat anti bocor; cat anti jamur; cat
anti karat; cat anti lembab; cat anti-fouling; cat arsitektur; cat asbes; cat berbasis resin sintetis; cat bercahaya; cat berwarna
untuk bagian luar bangunan; cat besi; cat dalam bentuk bubuk; cat dasar; cat dasar (sealer); cat dekor; cat dekor dalam
bentuk cair; cat duco; cat eksterior; cat email; cat emas untuk keramik; cat emulsi; cat fluoresen; cat glasir; cat interior; cat jari;
cat kain; cat kamuflase untuk peralatan militer; cat kayu; cat kedap api; cat kendaraan; cat keramik; cat krayon untuk
menandai ternak; cat lantai; cat marka jalan termoplastik; cat metalik; cat minyak; cat minyak untuk digunakan dalam seni; cat
minyak untuk seniman; cat mobil; cat pelapis anti bocor; cat pelindung segala cuaca; cat perak untuk keramik; cat resin
sintetis; cat rumah; cat semprot aerosol untuk menandai ternak; cat sintesis/keramik; cat tahan air; cat tahan api; cat tahan
panas; cat tembok; cat tempel yang dapat dipindahkan; cat termoplastik untuk digunakan dalam menandai permukaan jalan;
cat untuk digunakan dalam industri otomotif; cat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur; cat untuk digunakan dalam
pembuatan keramik; cat untuk digunakan dalam pembuatan mobil; cat untuk kendaraan model; cat untuk lambung kapal laut;
cat untuk lantai beton; cat untuk menandai ternak; cat untuk mesin; cat untuk penggunaan laut; cat untuk peralatan dan mesin
industri; cat untuk peralatan industri; cat untuk perlindungan terhadap grafiti; cat untuk pesawat model; cat untuk seni dan
kerajinan; cat untuk seniman; cat, pernis, pernis; cat-cat pelapis untuk anti kebocoran pada atap-atap rumah / atap-atap
bangunan; cat-cat pelapis untuk anti selip; cat-cat pelapis untuk batu-batu alam; cat-cat pelapis untuk batu-batu buatan; catcat pelapis untuk batu-batuan; cat-cat pelapis untuk genteng-genteng; cat-cat pelapis untuk talang-talang air; cat-cat sintetis;
cobalt oxide [pewarna]; cobalt oxide untuk digunakan sebagai pewarna; damar wangi [resin alami]; daun-daun bubuk logam
untuk melukis; ekstrak logwood [pewarna]; ekstrak pewarna dari kayu; emulsi perak [zat pewarna]; emulsi pigmen; enamel
[pernis]; enamel otomotif; enamel untuk melukis; fiksatif [pernis]; fiksatif untuk cat; fiksatif untuk cat air; fiksatif untuk lak; fiksatif
untuk pernis; fiksatif untuk pewarna; fiksatif untuk zat warna; foil emas [daun]; foil logam mulia untuk digunakan dalam melukis,
dekorasi, percetakan dan seni; foil logam untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; foil paduan timah
untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; foil perak [daun]; foil timbal untuk digunakan dalam melukis,
dekorasi, percetakan dan seni; gamboge untuk melukis (zat warna); gandarukem; gemuk anti-karat; glasir [cat, lak];
gondorukem (zat warna); indigo [pewarna]; indigo untuk digunakan sebagai pewarna; karamel [pewarna makanan]; karbon
hitam [pewarna]; karbon hitam [zat warna]; karbon hitam untuk digunakan sebagai zat warna; karboni (pewarna); karbonil
[pengawet kayu]; kartrid inkjet, terisi; kartrid tinta isi ulang untuk printer; kartrid tinta terisi untuk mesin fotokopi; kartrid tinta
terisi untuk printer; kartrid tinta terisi untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid toner terisi untuk printer dan mesin fotokopi;
kartrid toner, terisi; kartrid toner, terisi, untuk printer inkjet; kartrid toner, terisi, untuk printer laser; kertas anti karat; kertas untuk
mewarnai telur Paskah; komposisi anti-karat; komposisi pelapis dalam bentuk cat untuk aplikasi industri; kopal (pernis); kunyit
[pewarna]; kunyit digunakan sebagai pewarna; lak dari getah; lak perunggu; lak untuk digunakan sebagai pelapis permukaan;
lamp black [zat warna]; lapis penutup pelindung casis kendaraan; lapisan anti lengket dalam bentuk cat; lilin anti-karat; lime
wash (cat); lime wash (pelapis cat); litharge (pelapis cat); logam dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi,
percetakan dan seni; logam dalam bentuk daun dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni;
logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan; logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan
dalam lukisan dan dekorasi; logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi dan seni; logam
dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; logam mulia dalam bentuk bubuk
untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; logam mulia dalam bentuk foil atau bubuk untuk digunakan
dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; logam non-ferrous dalam bentuk foil untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi,
percetakan dan seni; logam non-ferrous dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni;
logam non-ferrous dalam bentuk foil atau bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; malt karamel
[pewarna makanan]; meni (cat dasar); mineral spirit untuk digunakan sebagai pengencer cat; minyak anti karat; minyak antikarat; minyak kayu; minyak untuk pengawetan kayu; mordan *; mordan [fiksatif] dalam sifat pernis; mordan [fiksatif] untuk
warna air; mordan kayu; mordan untuk digunakan dalam industri; mordan untuk kayu dan kulit; mordan untuk kulit; oker;
paduan timah dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; paket tinta (diisi) dalam
kemasan ritel; pasta [tinta] printer; pasta perak; pasta tinta tato untuk menandai ternak; pelapis [cat]; pelapis anti karat; pelapis
anti-grafiti [cat]; pelapis anti-karat [cat]; pelapis berpigmen dalam bentuk cat; pelapis berupa tinta konduktif untuk digunakan
dalam pembuatan papan sirkuit tercetak; pelapis dalam bentuk sifat pelapis untuk substrat logam (cat); pelapis epoksi untuk
lantai beton; pelapis kayu [cat]; pelapis konduktif elektrik untuk pelindung elektromagnetik pada perangkat elektronik; pelapis
tahan api [cat]; pelapis tahan cuaca [cat]; pelapis untuk atap rumah [cat]; pelapis untuk kayu (cat); pelapis untuk tembikar;
pelapis yang digunakan untuk furnitur; pencegah karatan dan kelapukan kayu; pengawet kayu; pengawet kayu untuk pagar;
pengawet terhadap karat dalam sifat pelapis; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pengencer cat;
pengencer cat untuk pelapis anti-grafiti; pengencer untuk cat; pengencer untuk pelapis; pengencer untuk pernis; pengencer
untuk tinta; pengencer untuk zat warna; pengental dan pengeras untuk pernis; pengental dan pengeras untuk tinta; pengental
sintetis untuk cat; pengental untuk cat; pengental untuk pernis; pengental untuk warna; pengental untuk zat pewarna; perekat
untuk digunakan sebagai zat pengering untuk pelapis dan tinta; pernis; pernis aspal; pernis berbasis urushiol; pernis kopal;
pernis untuk digunakan dalam pembuatan kabinet; pernis untuk kendaraan; pernis untuk melindungi lantai; pewarna; pewarna
*; pewarna alami; pewarna alizarin; pewarna anilin; pewarna asam; pewarna belerang; pewarna berbasis resin sintetis;
pewarna dari kayu; pewarna dasar [pewarna kationik]; pewarna kain; pewarna karamel untuk digunakan dalam pembuatan
bahan makanan; pewarna karamel untuk digunakan dalam pembuatan minuman; pewarna larut minyak; pewarna makanan;
pewarna makanan untuk keperluan rumah tangga; pewarna malt; pewarna marka ternak; pewarna mordan; pewarna naphthol;
pewarna organik; pewarna pakaian; pewarna sepatu; pewarna sintetis; pewarna tato; pewarna ultramarine; pewarna untuk
beton; pewarna untuk bir; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan cat; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan
kertas; 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 digunakan dalam pembuatan sabun; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan senyawa cetakan plastik; pewarna
untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak; pewarna untuk digunakan pada plastik; pewarna untuk kayu; pewarna untuk
mentega; pewarna untuk minuman; pewarna untuk restorasi furnitur dalam bentuk spidol; pewarna yang larut dalam alkohol;
pewarna, pewarna; pigmen (zat pewarna); pigmen warna; plamur kayu; plester anti karat; resin alami untuk digunakan dalam
pembuatan perekat; resin alami yang belum diproses; resin alami yang belum diproses untuk digunakan dalam pembuatan
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perekat; resin alami, mentah; resin getah (zat warna); resin rosin; rosin; saffron [pewarna]; sandarac (pernis); sediaan anti
karat; sediaan anti karat dalam bentuk pelapis untuk digunakan pada kendaraan; sediaan anti karat untuk kendaraan; sediaan
anti lapuk untuk kayu; sediaan anti-karat; sediaan pelapis anti karat; sediaan pelapis cat; sediaan pelapis cat (dekoratif);
sediaan pelapis cat untuk kendaraan; sediaan pelapis untuk logam; sediaan pelapis untuk sasis kendaraan; sediaan pencerah
fluoresen [pewarna]; sediaan pengental (organik) untuk cat; sediaan pengental untuk cat; sediaan penyepuhan; sediaan zat
pewarna sebagai pelapis (cat); sediaan-sediaan pengikat untuk cat; seng oksida [zat pewarna]; senyawa anti karat; siccatives
[sediaan pengering] untuk cat; siccatives untuk digunakan sebagai sediaan pengeringan untuk pelapis; siccatives untuk
digunakan sebagai sediaan pengeringan untuk tinta; siccatives untuk lak; siccatives untuk pernis; sienna earth (zat pewarna);
sumac untuk pernis; terpentin [tinner untuk cat]; terpentin dari getah; terpentin untuk digunakan sebagai pengencer cat; timah
dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; timah putih (zat pewarna); tinner untuk
cat dasar; tinta cetak; tinta cetak mesin stensil; tinta cetak metalik; tinta cetak termokromik; tinta duplikat; tinta intaglio; tinta isi
ulang; tinta kering; tinta konduktif; tinta konduktif untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor; tinta logam untuk
digunakan dalam bidang seni; tinta logam untuk digunakan dalam pencetakan; tinta penanda untuk hewan; tinta sablon; tinta
stempel; tinta tato; tinta tipografi; tinta ukiran; tinta untuk balutan kulit; tinta untuk digunakan dalam pencetakan offset; tinta
untuk digunakan dalam pencetakan silkscreen; tinta untuk kulit; tinta untuk menandai; tinta untuk menandai ternak; tinta untuk
mencetak, menandai dan mengukir; tinta untuk mesin fotokopi; tinta untuk printer; tinta untuk printer dan mesin fotokopi; tinta
untuk printer inkjet; titanium dioksida [zat pewarna]; titanium putih (zat pewarna); toner; toner untuk printer; toner untuk printer
dan mesin fotokopi; toner xerografis; ultramarine blue (zat pewarna); vat dyes (zat pewarna); vermilion (zat pewarna);
whitewash (pelapis); yellow wood [zat pewarna]; zat anti karat; zat pengental untuk cat; zat pengikat untuk cat; zat pewarna
dari tumbuhan madder; zat pewarna kayu; zat pewarna pigmen; zat pewarna untuk tato; zat warna anorganik; zat warna tahan
api; zat warna untuk tekstil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022053800
: 26/07/2022 13:37:31
:
: CV. ONENESS

540 Etiket

: Jl. Nyi Mas Gandasari No.7, RT.004, RW.008, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan,
Kota Cirebon, Jawa Barat, Kota Cirebon, Jawa Barat
: 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 dan Lukisan
: ONENESS GROUP
: ONENESS GROUP merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-Abu
: 42
: ===Arsitektur; jasa arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa arsitektur untuk desain bangunan; jasa arsitektur untuk
desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan kantor; jasa arsitektur untuk desain bangunan komersial; jasa
arsitektur untuk desain pusat perbelanjaan; jasa arsitektur untuk desain tempat ritel; jasa arsitektur untuk merencanakan
bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa arsitektur yang berkaitan dengan pengembangan lahan; jasa
desain, pengembangan dan arsitektur; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi; layanan arsitektur; memberikan
informasi di bidang desain arsitektur melalui situs web; saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan
eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa arsitektural===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022053944
: 26/07/2022 17:06:56
:
: CV. ONENESS

540 Etiket

: Jl. Nyi Mas Gandasari No.7, RT.004, RW.008, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan,
Kota Cirebon, Jawa Barat, Kota Cirebon, Jawa Barat
: 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 dan Lukisan
: ONENESS + LOGO
: ONENESS GROUP merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-Abu
: 37
: ===Jasa Kontraktor; Jasa instalasi kamar kecil, perlengkapan dan peralatan dapur dan cucian; Jasa instalasi, perbaikan dan
pemeliharaan peralatan pemanas dan/atau pendingin air, peralatan penyaringan air, filter air, filter air minum, peralatan
pemurnian air, pendingin air, dispenser air, instalasi penyaringan air, instalasi pemurnian air, dan peralatan pengolahan air;
Jasa konstruksi jembatan dan bangunan; Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior
dan interior bangunan; Layanan konstruksi jalan dan jalan raya; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan dan
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penguatan bangunan dan struktur lainnya; instalasi atap; instalasi dapur; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
pengeboran dan penambangan; jasa bangunan dan konstruksi; jasa konstruksi, pemeliharaan, pembersihan dan perbaikan;
jasa konstruksi, perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan; jasa konsultasi konstruksi dan penyesuaian pusat perbelanjaan;
jasa kontraktor bangunan umum; jasa kontraktor pertambangan; jasa kontraktor properti; jasa kontraktor rumah; jasa
pembangunan taman; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi bangunan
yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan
pengembangan real estat lainnya; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi bangunan; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi
pekerjaan umum; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi properti; layanan instalasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan renovasi properti; layanan manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; layanan persiapan lahan
konstruksi; manajemen proyek pembangunan gedung di tempat [pengawasan konstruksi]; pembangunan arena olahraga;
pembangunan bandara; pembangunan bendungan; pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow, vila, dan
pondok; pembangunan dan pemeliharaan rumah Apartemen; pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara;
pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan dan renovasi jembatan; pembangunan gedung dari subdivisi dan
pengembangan tanah dan bangunan pemukiman; pembangunan gedung kantor; pembangunan geladak; pembangunan jalan;
pembangunan jalan, selokan dan sistem pasokan air; pembangunan jembatan; pembangunan konservatori dan rumah kaca;
pembangunan pabrik; pembangunan pabrik pembangkit listrik tenaga air; pembangunan pelabuhan; pembangunan pusat
perbelanjaan; pembangunan sistem saluran air limbah; pembangunan tempat medis; pembangunan teras; pembangunan toko
dan kedai di pasar; pembongkaran bangunan; pendirian pusat komersial, area perumahan dan pabrik; pengembangan lahan
(pembangunan); pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan
pembangunan); pengembangan properti (jasa pembangunan gedung); pengembangan real estat [jasa bangunan dan
konstruksi]; penyewaan excavator; penyewaan mesin dan peralatan konstruksi; penyewaan mesin dan peralatan
pertambangan; penyewaan mesin, peralatan, dan peralatan untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; penyewaan
peralatan pengeboran dan pertambangan; perbaikan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan peralatan pertambangan;
perbaikan mesin konstruksi dan peralatan konstruksi; perbaikan, pembaruan, pemugaran dan modernisasi bangunan;
reklamasi tanah; renovasi bangunan; renovasi bangunan dan struktur lainnya; renovasi dan pemeliharaan pusat perbelanjaan,
kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022054161
: 27/07/2022 10:54:40
:
: Indra Wasesa

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Somerset GF 7/23, Citraland, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rempah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan dan gambar warna hitam
: 30
: ===sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022054561
: 28/07/2022 08:57:40
:
: Fajarudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn Sumberbendo 001/004 Kel. Bumirejo Kec. Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66191
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning dan hitam
: 1
: ===garam kasar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022054584
: 28/07/2022 09:54:36
:
: SUSILO

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN Krajan RT 032 RW 003 Desa Kanigoro, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65170
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CORO SUBUR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, biru, merah, kuning, hijau
: 1
: ===pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022054778
: 28/07/2022 14:23:43
:
: CV. DUTA AGRO LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL GOTONG ROYONG DESA BANJARSARI KEC METRO UTARA METRO
LAMPUNG, Kota Metro, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TUNAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 1
: ===pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022054832
: 28/07/2022 15:35:14
:
: Yuandri Nopizal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kemuning Blok F22 No. 15 RT. 003 RW. 11, Kabupaten Tangerang, Banten,
15560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lakker
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Hitam
: 25
: ===sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022055004
: 28/07/2022 20:21:15
:
: Alamsyah.M

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Borong Raya IV No.3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90233
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mide Coffee, Space & Merchandise + Logo
: mide dalam bahasa turki artinya Perut

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning
: 35, 43

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Agen penjualan; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa 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 toko on-line
dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio
visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; 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; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Promosi barang dan jasa melalui
jaringan internet dan komunikasi; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko yang menjual pakaian; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa penjualan ikan; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara
musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan merchandising; layanan merchandising
untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari
tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mengadakan pameran
dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna,
dan iklan online; merchandising produk untuk orang lain; pengecer toko serba ada; penjualan eceran dan layanan grosir untuk
artikel pribadi; 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; persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain; produk merchandising; toko roti===
===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; 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, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Katering
makanan dan minuman; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie
daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai 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 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 perhotelan
(hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan
makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang
yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang meyediakan minuman
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beralkohol (izakaya); cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa katering untuk penyediaan
makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan
makanan dan minuman; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan minuman dengan boba; kafe yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering
makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman
untuk pesta koktail; 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 cafe keliling untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai
minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan 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; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan
minuman berbahan dasar kelor; 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 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 para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi
segera; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022055054
: 29/07/2022 08:05:16
:
: mustakim

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: dsn pakel rt 04 rw 05 ds banggle kec kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66171
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GFsuper
: GF singkatan dari Gemuk Full

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna hijau dipilih hanya karena suka, tidak ada maksud tertentu lainnya.
: 31
: ===makanan ternak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022055126
: 29/07/2022 10:58:37
:
: DNL - Dewi Priany Batik

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL Manunggal Pusindo Duta Blok G-25, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: DNL Dewi Priany Batik + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Gold , Cokelat
: 24, 25
: ===Kain Batik===
===Pakaian Batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022055180
: 29/07/2022 12:37:15
:
: Acep Hendra, Acep Hendra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Rorojongrang Raya A12-12 Perum Pharmindo, Kota Cimahi, Jawa Barat,
40534
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Time Is Coffee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Kopi
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman
berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman
kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Kopi Aceh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi
Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; 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; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman
berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman dengan bahan dasar kopi,
coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan
cokelat); Roti kopi; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; biji kopi panggang; campuran kopi; campuran
kopi hitam dengan susu panas; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; es kopi; kantong kopi, terisi; kopi; kopi beku-kering; kopi
beraroma; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi susu instan; 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 dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu;
minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; perasa kopi;
perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; produk-produk kopi; sediaan
berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022055327
: 29/07/2022 16:01:42
: 97/247,028 31/01/2022 US
: Madison Logic, Inc.

540 Etiket

: 257 Park Ave, 5th Floor
New York, New York 10010
a Delaware corporation
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MADISON LOGIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 35, 42
: ===Layanan konsultasi bisnis; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan, yaitu,
manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa
periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; konsultasi periklanan; pembuatan materi iklan;
pengelolaan periklanan===
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===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja
perangkat lunak, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun
pelanggan dan akses pelanggan, serta melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Layanan desain iklan; Perangkat
Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di bidang
periklanan dan pemasaran digital; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk mengambil melacak menganalisis menguji mengukur dan mengelola data data pelanggan dan interaksi pelanggan;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengambil melacak
menganalisis menguji mengukur dan mengelola data data pelanggan dan interaksi pelanggan di bidang pemasaran penjualan
dan layanan pelanggan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang, mengelola, mengukur,
menganalisa, menyebarkan, dan menayangkan iklan lainnya; 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; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat
lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar,
konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022055405
: 29/07/2022 19:07:40
:
: Arafino Zaini

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Damai Komp. Kompas D.4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12270
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Seselera dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah & Orange Muda
: 43
: ===Restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022055650
: 01/08/2022 09:36:41
:
: ZEFI GUSRIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Tegal Luhur RT003/RW002 Kel. Sukamakmur, Kec. Telukjambe Timur, Kab.
Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KSD (Kedai Sambal Dadak)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Orange, Hijau, Putih, Hitam, Coklat
: 20
: ===prasmanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

: DID2022055699
: 01/08/2022 11:17:35
:
: Ari Firmansyah

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Griya Ade Irma II Blok B No 25 Rt 01 Rw 10 Rumah Tumbuh, Kelurahan Muara
Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, 31312
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: Jaga Hati Industries - Health Depends On What You Do
: Kesehatan Tergantung Apa yang Kamu Lakukan
: Warna Hijau, yang melambangkan alam dan kesegaran. Karena memiliki kaitan yang kuat dengan alam, hijau sering dianggap
mewakili ketenangan, keberuntungan, dan kesehatan
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Adas manis bubuk; Bawang merah bubuk; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan
campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan
untuk keperluan medis; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk membuat minuman
dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu
instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Daun sirih kering (rempah-rempah); Ekstrak rempah-rempah; Gambir
(Rempah-Rempah); Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan;
Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Jinten bubuk;
Jus jahe [minuman]; Kapulaga bubuk; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Kembang gula yang dibekukan
dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kencur bubuk; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Klabat bubuk; Kopi Bubuk
dalam kantong tetes; Kopi bubuk; Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi susu bubuk; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan
penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kunyit bubuk; Kunyit putih bubuk (Bumbu);
Lada hitam bubuk (bumbu); Lengkuas bubuk; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang
latte; Merica bubuk; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong;
Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman jahe (teh jahe); Minuman
kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak
ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Ocha
/ teh jepang; Pala bubuk; Permen Jahe; Permen susu dalam bentuk bubuk; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan
makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry;
Saffron (rempah-rempah); Sediaan rempah-rempah; Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah;
Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal berbahan dasar kunyit asam; Teh Ginseng; Teh Jepang yang
terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Tarik; Teh dan teh herbal; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh hijau jepang;
Teh hitam es; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Temulawak bubuk (bumbu);
acar jahe [bumbu]; bawang putih bubuk; bir pletok (minuman rempah-rempah); bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai
bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji
perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk campuran es teh; bubuk cengkeh [rempah-rempah];
bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung
kelor; bubuk kakao instan ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk
kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis
alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering
[pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk
wasabi [lobak Jepang]; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bunga atau daun untuk digunakan sebagai
pengganti teh; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran rempah-rempah; campuran roti dalam bentuk
bubuk; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk;
cengkeh [rempah-rempah]; daun teh, yang diproses; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak teh untuk keperluan kuliner;
es dalam bentuk bubuk atau butiran; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; ginseng olahan untuk digunakan sebagai
ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gochugaru [bubuk cabai merah]; gula aren; gula
bubuk; gula tebu bubuk; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk
kacang]; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kapsul berisi seduhan
herbal; kapsul teh, diisi; kari [rempah-rempah]; kayu manis [rempah-rempah]; kopi bubuk; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue bubuk; kue jahe; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; lada bubuk (bumbu);
minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar
teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman teh; minuman teh boba;
minuman teh dengan susu; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; oyaki dengan menggunakan teh
hijau bubuk; paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; pasta jahe [bumbu]; rempah-rempah; rempahrempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah yang mengandung kelor; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti
jahe; sediaan aromatic untuk membuat seduhan bukan untuk pengobatan; seduhan (bukan obat); seduhan bukan obat;
seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); seduhan daun mint; seduhan herbal;
seduhan herbal dari dedaunan pohon mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan herbal bandrek; seduhan herbal berbahan
dasar alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal
berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau
tanpa susu; seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal wedang jahe; seduhan peppermint;
seduhan, bukan obat; sereal bubuk; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh barley; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh
dingin; teh ginseng merah; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh
instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh rumput hijau;
teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; tempel jahe
untuk digunakan sebagai bumbu; tepung atau bubuk untuk gula-gula; vanilla bubuk (Bumbu)===
: JID2022055762
: 01/08/2022 12:59:52
:
: Azalia Maritza Zainal, Andro Kaliandi

540 Etiket

: Jl. H. Salim 1 No. 12A RT 008/RW 010 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12140
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: FFFAAARRR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna hitam pada tulisan "FFFAAARRR", warna putih sebagai warna dasar label Merek.
: 42
: ===Desain interior bangunan, kantor dan apartemen; Desain rumah dan pusat pengembangan; Desain seni grafik; Jasa
desain interior dan konsultasi desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan
kamar mandi, tata ulang dan renovasi; Jasa-jasa desain komputer; Penyediaan informasi tentang jasa desain mengenai
warna, interior dan eksterior; dekorasi interior dan desain dekorasi interior, termasuk dekorasi interior bangunan komersial dan
pusat perbelanjaan; desain dekorasi interior; desain dekorasi interior untuk toko; jasa arsitektur untuk desain bangunan; jasa
arsitektur untuk desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan kantor; jasa arsitektur untuk desain
bangunan komersial; jasa arsitektur untuk desain tempat ritel; jasa desain dan gambar teknik berbantuan komputer; jasa
desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa desain grafis untuk membuat tur virtual
real estate untuk dijual; jasa desain interior dan eksterior; jasa desain interior dan eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi
dan perbaikan gedung yang sedang dibangun; jasa desain yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa desain, pengembangan
dan arsitektur; jasa desain, riset, pengujian dan analisis industri berbantuan komputer; jasa konsultasi desain pusat
perbelanjaan; jasa teknik konstruksi [desain konstruksi]; layanan desain dekorasi interior; layanan konsultasi mengenai desain
pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan proyek renovasi dan konsultasi dekorasi interior; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan desain dekorasi interior; saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior
bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa arsitektural===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022055769
: 01/08/2022 13:11:19
:
: Azalia Maritza Zainal, Andro Kaliandi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Salim 1 No. 12A RT 008/RW 010 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12140
: 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
: FFFAAARRR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna hitam pada tulisan "FFFAAARRR", warna putih sebagai warna dasar label Merek.
: 16
: ===Desain gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis,
brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; model arsitek; pola desain bordir dicetak di atas kertas; rencana
arsitektur; rencana dan spesifikasi arsitektur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022055846
: 01/08/2022 15:11:47
:
: HERMAN TAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Puribeta 2 Cluster Kiara Payung V No.91 Rt.006/Rw.008, Kel. Larangan
Utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang., Kota Tangerang, Banten, 15154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GO PERFUME PLATINUM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, Orange, Hitam & Putih
: 35
: ===Jasa penjualan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan ritel untuk parfum dan
wewangian; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Toko parfum; penjualan ritel dan grosir
parfum===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022055969
: 01/08/2022 20:15:06
:
: Enos Justin Musa N

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Irawan No. 6, RT/RW. 008/005, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10540
: Monica Maria Loppies S.H.,
: Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Oleh Oleh Khas PRJ Asli @NK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat – Abu-abu
: 16
: ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Buklet untuk
perkenalan produk dan iklan; Kantong, tempat, foil dari kertas; Label kertas; Poster periklanan; Publikasi tercetak dalam
bentuk buku di bidang manajemen strategis; Selebaran iklan; Tas goodie dari kertas atau plastik; Tas plastik dan kertas; Tas,
amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus); alas minuman dari kertas; alat tulis kantor;
alat tulis kertas kantor; amplop; bahan kemasan karton; bahan pembungkus kertas; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan
makanan; barang cetakan; brosur; brosur cetak; brosur yang dicetak; buletin; film plastik susut untuk pembungkus; film plastik
untuk pembungkus makanan; foto-foto; foto-foto [dicetak]; kalender; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan;
kantong dari karton; kantong kertas untuk pembungkus; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kardus pembawa makanan dan minuman; katalog; kemasan kertas dan
wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan;
kemasan wadah kertas atau karton; kertas amplop; kertas pembungkus; kertas pembungkus makanan; kertas untuk
pembungkus dan pengemasan; kotak kardus; kotak kertas; kupon diskon dicetak; label kertas dicetak; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan
bahan-bahan kertas; pamflet; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; pembungkus botol kertas atau kardus; poster;
poster dipasang; prospektus; selebaran; selebaran dicetak; selebaran promosi; stiker dinding; tanda/papan iklan dari kertas
atau karton; tas belanja dari plastik; tas jinjing yang terbuat dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik; tatakan gelas kertas
atau karton; tatakan gelas terbuat dari kertas; voucher hadiah tercetak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022056019
: 02/08/2022 08:58:58
:
: YESSY GUNAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dwi Warna Gg IV No. 9, Rt 004 Rw 009, Kel. Sawah Besar, kec. Sawah Besar,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SANMITEK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN BIRU
: 11
: ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC
untuk kendaraan; AC untuk ruang
pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; AVOUR; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Aksesoris
keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; Alat aerasi,
Khususnya untuk ruang tamu; Alat anti silau untuk kendaraan; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat listrik untuk
membuat minuman; Alat memasak; Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas
listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas ruang
udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pembersih
udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pembuat es; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pendingin
udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah
tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus
untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Alat penghasil uap untuk tujuan
memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan
dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat penyangrai
kopi; Alat penyaringan air; Alat penyejuk minuman; Alat sirkulasi udara yang terbuat dan bahan plat alumunium; Alat sterilisasi
ultraviolet untuk pengobatan dengan bantuan air; Alat sterilisasi untuk peralatan operasi; Alat untuk memanaskan makanan
menggunakan kombinasi udara dan uap; Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir serangga; Alat untuk menjaga

740
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minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring
dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Anglo;
Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Aparat pembuat disinfektan; Aparat pengolahan udara,
Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau
menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan
instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang
dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai,
pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Aparatus pengering sampah makanan; Bagian untuk
peralatan pendingin udara; Bak untuk perendam kaki; Bantal yang menggunakan sistem pendingin cair; Bantalan, bantal dan
selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Berko; Box Hidran dari logam; COP LAMPU KENDARAAN;
Clean Out ( Alat Sanitari ); Cock untuk jalur pipa [keran]; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Dispenser air; Dispenser
pengharum listrik; Elemen pemisah udara dan minyak.; Evaporator untuk pendingin udara; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk penyediaan air; Filter untuk membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Fitting lampu;
Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Freezer display; Gambar cahaya proyektor; Gembreng; Hidran untuk
dapur; Humidifier penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi dan peralatan
instalasi untuk mobil; Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk
penggunaan industri; Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; Instalasi pendingin
udara domestik; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan,
pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi
penguapan; Instalasi pintu udara; Instalasi sterilisasi; Instalasi untuk memanggang kopi; Instalasi untuk membuat kopi;
Instalasi untuk mendinginkan kopi; Instalasi untuk pendinginan kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap
untuk memproduksi air panas; Jamban; Jenis instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Kain
penutup elektrik; Kakus (WC); Kap ventilasi; Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Karpet-karpet yang dipanaskan dengan
listrik untuk keperluan rumah tangga; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan
untuk keperluan medis); Kemasan pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang bereaksi saat memanasakan dan
mendinginkan tubuh; Keran; Keran air minum; Keran dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran ledeng; Keran untuk pipa;
Kerudung kompor; Ketel listrik; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang
makanan; Ventilator; alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat
teh dan kopi listrik; alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin
udara]; filter untuk tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi
pendingin udara; kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik;
kompor listrik; kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan
es; mesin pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik;
oven udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga
surya; pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan
listrik; pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara
panas matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian
listrik; wajan listrik; wastafel dapur.; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas
untuk peralatan AC; Kipas ventilasi; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Knalpot untuk dapur; Kombinasi
pengering mesin cuci-; Kompor–kompor gas; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kopi mesin domestik
(elektrik); Kotak pengering udara dan kotak pengering udara untuk mengeringkan gas melalui pengisap/penyerap untuk
cairan.; Kotak pengering udara untuk mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari aliran gas.; Kulkas freezer; LAMPU
HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED umpan memancing; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu
Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE / lampu hemat energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu
Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas
kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon; Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan
penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama
untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi; Lampu perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu
sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu
untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian
bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan
industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan;
Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk
penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana
sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Lapisan penutup untuk bak mandi, dipasang;
Lemari es; Lemari mayat; Lemari pajangan berpendingin; Lemari pendingin dan pemanas listrik; Lembar penahan panas untuk
bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga;
Lentera; Luminer LED; MESIN IRIGASI; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras tidur elektrik; Menara lampu; Mesin
es; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik untuk penggunaan komersial;
Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan untuk
keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi untuk mengharumkan, mensterilkan dan menguapi
pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik penyimpan minuman anggur untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik
untuk mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan menghilangkan kusut untuk
keperluan rumah tangga; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat es; Mesin pembuat kopi bubuk; Mesin pendingin; Mesin
pengering kuku untuk salon kecantikan; Mesin pengering pakaian listrik untuk keperluan rumah tangga; Mesin pengering piring
untuk restoran; Mesin pengering untuk pertanian; Mesin roti; Mesin untuk memurnikan air; Mesin, peralatan untuk pengolahan
steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan
fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur
pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga;
Obor; Oncor; Oncor (Obor); Oven dapur listrik; Oven masak listrik untuk penggunaan rumah tangga; Oven, selain untuk
penggunaan laboratorium; Padasan (Bak Mandi); Panci saji elektronik; Panel tampilan diode pemancar cahaya organik;
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Panggangan; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pelembab udara untuk keperluan rumah tangga
atau industri; Pelita (Lampu Minyak); Pelunak air untuk keperluan industri; Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk tujuan
medis; Pemanas perapian elektrik; Pemanas untuk mobil; Pemanggang [peranti memasak]; Pemanggang kopi; Pemanggang
kopi, listrik; Pemantul cahaya lampu; Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga; Pembersih udara, bukan bagian dari
mesin; Pemijat wajah; Pemijat wajah listrik; Pemurni air; Pemurni air untuk keperluan industry; Pemurni air untuk keperluan
komersial; Penahan kap lampu; Pencahayaan langit-langit; Pencahayaan taman; Pendingin susu; Pendingin udara untuk
keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pendingin, listrik; Penerangan; Penerangan
LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi
LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penerangan untuk lemari, dapur, ruang kerja, gudang, unit rak, dan lemari;
Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri; Pengering futon elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pengering pakaian;
Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla, listrik; Penghangat (bukan untuk penggunaan
medis); Penghangat selimut; Penghangat-penghangat kasur (listrik) bukan untuk tujuan medis; Pengontrol pencahayaan;
Penguap kain; Penguap-penguap (vaporizers) elektronik selain untuk rokok-rokok elektronik; Penjernih udara untuk keperluan
rumah tangga atau industri; Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring air limbah;
Penyaring air minum; Penyaring presisi untuk pengolahan air; Penyebar cahaya (LED); Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan sterilisasi; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan
instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi,
persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri bioteknologi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri farmasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam
industri medis; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan
perangkat penerangan non-listrik; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan dan perlengkapan pendingin air;
Peralatan dan sistem untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaliran air permukaan dan pendistribusian air tersebut; Peralatan
electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan kecantikan atau sanitasi; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan nonelektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat
minuman kopi listrik; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; Peralatan
pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan
pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan penerangan LED; Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan
khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau kesehatan dan kesejahteraan; Peralatan penerangan listrik
malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan penghasil es; Peralatan penyimpanan es; Peralatan untuk
memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Peralatan untuk membasmi kuman dengan tujuan medis atau
kesehatan; Peralatan untuk membuang air yang sudah dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan untuk pemanas dan
penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan
keperluan sanitasi; Peralatan ventilasi (penyejuk udara) untuk menghangatkan; Peralatan-peralatan electrothermic rumah
tangga; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan sanitasi; Peralatan yang dipanaskan secara listrik
untuk mengisi kopi; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Perkakas penerangan dengan
Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perkakas pengendali suhu untuk kendaraan; Perkolator alat pembuat kopi (listrik);
Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode)
untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan
pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan pencahayaan yang
mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu neon ke dalam fixture; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Pintu udara;
Pintu udara [perlengkapan AC]; Pintu udara panas [perlengkapan AC]; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa
cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Pot kopi elektrik; Produk
penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; RUMAH LAMPU KENDARAAN; Rak untuk peralatan disinfeksi dan
sterilisasi; Regulator gas; Regulator gas untuk jaringan gas bumi rumah tangga; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi;
Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan bahan makanan; Ruangan penyimpanan dingin
modular; Rumahan lampu (fitting lampu); Saluran air untuk kamar mandi; Sandal-sandal elektrik; Sandwich toaster, listrik;
Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan karbon aktif.; Saringan kopi (listrik);
Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan nano untuk mendaur ulang air limbah industri dan domestik; Saringan sistem
pencuci (washer).; Saringan untuk air minum; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk kompresor
pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk pendingin udara;
Selimut elektrik; Selimut kaki elektrik; Selongsong lampu; Semprong (Cerobong); Semprotan foundation kosmetik listrik untuk
penggunaan sanitasi rumah tangga; Semprotan losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sirkulatorsirkulator; Sistem instalasi gas medis atau kesehatan; Sistem penerangan pemadaman listrik; Sistem pengeluaran deodoran
kamar; Sistem pengeluaran penyegar udara; Sistem sterilisasi uap; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut; Sterilisasi
Peralatan Makan; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; String lampu; Tabung pendar untuk penerangan; Tas
untuk sterilisasi; Teko kopi listrik; Toilet disesuaikan untuk pasien medis; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak; Tungku masak [oven]; Turbin ventilator tanpa
listrikyang digerakkan oleh tenaga angin dan tekanan panas dari dalam; Turki lemari mandi, portabel; Tutup bak kontrol ( Man
hole ); Tutup saluran got ( Grating ); Unit AC yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit
pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; Unit pendingin udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit
sterilisasi untuk penggunaan medis; Ventilator; Wajan listrik; Wicks diadaptasi untuk kompor minyak; adaptor toilet duduk dan
adaptor toilet duduk untuk anak-anak; aerator hemat air kran; aerator keran; air mancur; air mancur coklat; air mancur coklat,
listrik; air mancur dalam ruangan; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja hias; air pendingin; air penyaringan
unit untuk akuarium; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris pengatur dan pengaman untuk
peralatan gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; akuarium lampu; akumulator panas; akumulator
panas matahari; akumulator uap; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alas shower; alat barbecue; alat
berupa tabung tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap
panas bersuhu tinggi; alat cukur busa panas listrik; alat dan mesin penyaring udara; alat dan mesin penyaringan dan
pembersih udara; alat desinfektan untuk air; alat desinfektan untuk pakaian; alat destilasi *; alat distilasi untuk keperluan
industri; alat distilasi untuk proses kimia; alat distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi pertukaran
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otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi
untuk pengolahan udara; alat kelengkapan, berbentuk, untuk oven; alat kontrol lingkungan; alat kromatografi cair untuk
keperluan industri; alat kromatografi gas untuk keperluan industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat
kromatografi untuk keperluan industri; alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda
dengan efek penghilang bau; alat masak induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga dan industri; alat medis yang
berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi; alat memasak sous-vide, listrik; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat montase dibentuk untuk tungku;
alat pelembab udara; alat pemanas bertenaga energi surya; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas
dan dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pemanggang; alat
pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat
pemurni air untuk keperluan komersial; alat pencuci desinfektan; alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat
pendingin udara dan kipas; alat pengatur kelembapan udara bagi keperluan rumahtangga yang digerakkan USB; alat pengatur
kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat pengatur untuk pengolahan air; alat pengering rambut untuk keperluan
industri; alat pengering untuk bahan makanan; alat pengering untuk bahan makanan untuk keperluan rumah tangga; alat
penggoreng listrik yang memiliki generator potensial listrik untuk mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri;
alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghasil ion untuk keperluan industri; alat penghasil ion untuk keperluan
rumah tangga; alat penghilang bau di udara; alat penghilang bau udara; alat pengontrol tekanan (alat pengatur) untuk alat
pengolahan air; alat penyaringan dan sterilisasi air; alat penyemprot asap; alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat steamer
rambut; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi untuk botol bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk
penerangan; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan [aparatus]; alat untuk pengatur kelembapan udara yang
berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat untuk pengolahan air; alat untuk penyaring air minum; alat
ventilasi; alat-alat pendingin udara listrik; aparat AC; aparat AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri;
aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan; aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan
instalasi AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial
memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat
disinfektan untuk uang kertas; aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat gabungan untuk pendinginan dan
pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk
keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minuman-pendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat
pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanas ruangan;
aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; aparat pembersih minyak; aparat pemurni air untuk keperluan rumah
tangga; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin; aparat pendingin air; aparat pendingin udara; aparat
pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan;
aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk
tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan
dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi
tujuan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan;
aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparat
penghilang bau udara listrik; aparat penghilang bau, bukan untuk penggunaan pribadi; aparat pengolahan air limbah; aparatur
asupan air; aparatur desalinasi; aparatur desiccating; aparatur disinfektan; aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik;
aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan; aparatur pembangkit uap; aparatur pemulihan gas;
aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian air; aparatur pemurnian gas; aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan
panel datar; aparatur pencahayaan panggung; aparatur pengeringan; aparatur pengeringan kayu lapis; aparatur pengeringan
panen; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur sauna wajah; aparatur scrubbing gas; aparatur sterilisasi
buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur tanning [tempat tidur matahari]; aparatur udara panas; aparatus industri untuk
memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri, komersial atau pertanian;
aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau air; aparatus ionisasi untuk
pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pemanas ruangan untuk keperluan
industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; aparatus pengatur kelembapan udara; aparatus pengatur
kelembapan udara, selain untuk keperluan medis; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus pengeringan serat kimia;
aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; aparatus pengeringan
untuk proses kimia; aparatus penghasil uap; aparatus penyegar udara; aparatus untuk air industri pemurnian; aparatus untuk
dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk dispensing es; aparatus untuk
fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik;
aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem pendingin udara untuk
kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak cuci dapur; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet
hot; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam kaki portabel listrik;
bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; barbecue,
table-top barbecue, pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; basa lamp; baskom sampo untuk penggunaan
di tempat pangkas rambut; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; bejana
kakus; bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas lentera kertas; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras pemanas
listrik; berenang aparat renang pengklorinasi; berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; biaya overhead mandi;
bibcocks; bidet; bidet air mancur; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga; bilik atau box pancuran mandi; bilik mandi; bilik
penyamakan; bilik shower; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam
pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast furnace; blower cerobong asap; blower rambut; blower udara panas; bohlam indikator
kendaraan; boiler air panas; boiler gas; boiler industri; boiler listrik; boiler pemanas sentral; boiler pemanasan; boiler ruang
cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi; boiler, selain bagian dari mesin; bola disko
menyala; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu
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untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas;
botol penyaringan air dijual kosong; briket keramik untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; broiler listrik; buang pipa
untuk bak mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu; candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; cekungan
Keramas portabel; cekungan shampoo; ceret kopi elektrik; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik;
ceret teh, listrik; ceret, listrik; cerobong asap cerobong asap; cerobong asap lampu; cerobong asap untuk boiler pemanasan;
cerobong asap untuk lampu minyak; cetakan wafel, listrik; chandelier; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel;
cooktops; cooktops gas; cooktops listrik; cryostats, selain untuk penggunaan laboratorium; data biometrik, detak jantung,
pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar.; defrosters untuk kendaraan; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah
tangga; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik;
dehydrators makanan, listrik; diffusers cahaya; dinamo lampu untuk sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan;
dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; dipasang kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut
untuk kepala steamer garmen; dipasang kain selimut untuk toaster listrik; dipasang mencakup spa; dispenser air panas listrik;
dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser
minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; downlight; dudukan toilet; elektrik dipanaskan rel
handuk; elemen pemanas; emitter irigasi tetes [fitting irigasi]; espresso mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk peralatan
pendingin udara; evaporator untuk proses kimia; extractors [ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC;
fiitting, berbentuk, untuk tungku; filamen magnesium untuk penerangan; filamen untuk lampu listrik; filter air; filter air reverse
osmosis; filter air reverse osmosis untuk keperluan industri; filter akuarium; filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air
reverse osmosis; filter impurities (impurities filters) untuk instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas,
menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; filter kran; filter pembersih udara; filter pemurni air; filter pemurnian
air; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air; filter
pengolahan air reverse osmosis; filter tekanan berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk
instalasi industri; filter udara untuk keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk
penggunaan industri; filter untuk AC; filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; filter untuk aparatur
pencahayaan; filter untuk bidet; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk pasokan air reverse osmosis; filter untuk
kerudung extractor; filter untuk kolam air panas; filter untuk kolam renang; filter untuk mencegah impurities dalam air; filter
untuk pembersih udara; filter untuk pencahayaan panggung; filter untuk perangkat pelepas air reverse osmosis; filter warna
untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi; fitting mandi udara panas; fitting oven terbuat dari fireclay; flameless dioda
pemancar cahaya [LED] lilin; flare asetilena; fondue pot, listrik; fondues [aparat memasak], listrik; footmuffs, elektrik
dipanaskan; footwarmers listrik; footwarmers listrik dalam sifat footmuffs; footwarmers listrik untuk penggunaan pribadi;
footwarmers, listrik atau non-listrik; footwarmers, non-listrik; freezer; freezer dada; freezer kriogenik; freezer listrik; freezer
listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; freezer untuk tujuan penyimpanan medis; gabungan alat pemanas
dan pendingin udara; gas memasak oven; gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga; gelas lampu; gelas untuk lampu
minyak; generator acetylene; generator busa untuk tujuan hiburan; generator gas panas; generator gelembung sabun untuk
tujuan hiburan; generator microbubble untuk mandi; generator uap; gerak lampu keamanan sensitif; griddles bertenaga gas[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi, listrik; gudang anggur, listrik; halogen bola lampu; heat
sink untuk digunakan dalam alat pemanas; heat sink untuk digunakan dalam alat pendingin; hibachis [aparat pemanas
Jepang]; hidran; hidran kebakaran; hot plate dan pemanggang listrik; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat
musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator pemanas sentral; humidifier, listrik; iluminator
inframerah; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi; induksi listrik (ranges listrik); industri mesin
pengeringan hidangan; industri oven memasak; insenerator sampah; insinerator; insinerator limbah untuk keperluan industri;
insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator pembuangan limbah; insinerator sampah; insinerator sampah
untuk keperluan industri; insinerator sampah untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC
sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk
keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk mobil; instalasi AC untuk penggunaan
komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu, otomatis; instalasi cryosauna; instalasi
dan mesin pendingin; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air; instalasi kamar mandi; instalasi kamar yang bersih; instalasi
kayu lapis pengeringan; instalasi mandi mandi; instalasi mandi sauna; instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat
kopi; instalasi pakan pengeringan hewan; instalasi pasokan air; instalasi pemanas; instalasi pemanas [air]; instalasi pemanas
air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar; instalasi pembangkit listrik
tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap; instalasi pembilasan air; instalasi pemurni air; instalasi pemurnian air; instalasi
pemurnian air limbah; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi pemurnian gas; instalasi pemurnian minyak; instalasi
pemurnian untuk pembuangan air; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan serat optik; instalasi pencahayaan untuk
kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pendingin
untuk kendaraan; instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi
pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; instalasi
pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; instalasi
pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi pengolahan air limbah; instalasi penyaringan air; instalasi penyaringan
udara; instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; instalasi scrubbing gas; instalasi serat kimia
pengeringan; instalasi untuk bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi untuk penerangan jalan;
instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir; instalasi untuk pengolahan bahan moderasi nuklir;
instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; instalasi ventilasi; ionizers air; ionizers air untuk keperluan rumah tangga;
ionizers udara rumah tangga; jack pemanggang; jet air; jet air untuk digunakan di bak mandi; jet air untuk digunakan di kolam
air panas; kalsinasi kiln untuk keperluan industri; kamar bersih; kamar mandi prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan;
kandang mandi; kantong pensteril yang dapat dibuang; kap lampu; kap pencahayaan; kap ventilasi untuk oven; kapal uap
handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; kapal uap telur listrik
untuk keperluan rumah tangga; kapas membuat permen mesin; kapsul coklat, dapat diisi ulang, untuk mesin kakao listrik;
kapsul kakao kosong untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat digunakan kembali untuk mesin kakao listrik; kapsul
kakao yang dapat diisi ulang untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, dapat digunakan kembali, untuk mesin kakao listrik;
kapsul kakao, kosong, untuk mesin kakao listrik; kapsul kopi kosong untuk mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat
digunakan kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi yang dapat diisi ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat
digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi ulang, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk
mesin kopi listrik; kapsul teh kosong untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat digunakan kembali untuk mesin teh listrik;
kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk mesin teh listrik; kapsul teh, kosong, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat
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digunakan kembali, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat diisi ulang, untuk mesin teh listrik; karbon untuk lampu
busur; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; katub keran; katup air; katup air untuk sistem pendingin
udara untuk kendaraan; katup bola; katup hidran dari Logam; katup kontrol mandi; katup meteran dan penyaring air untuk
digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan
pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol air untuk keran; katup
pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; katup radiator termostatik;
katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi pemanas; katup udara untuk
instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kaus kaki, elektrik dipanaskan; kebakaran gas;
kekuatan mandi; kelopak untuk kursi toilet; kendi penyaringan air; kepala kompor; kepala pancuran; kepala pancuran
genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran air pancur; keran bidet; keran dapur yang bermacam-macam
model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci
baskom tangan; keran untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang
digunakan untuk kamar mandi; kerangka struktural untuk oven; kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni
air; keranjang saringan untuk bak cuci; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor; kerudung pengekstrak untuk
dapur; kerudung untuk aparat AC; kerudung ventilasi; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel; ketel logam,
listrik; ketel uap; ketel uap, selain bagian dari mesin; kiln; kiln furniture [penopang]; kimia akan mengaktifkan pemanasan
bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas
angin ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah
tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas pendingin; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air panas; kolektor
panas matahari [pemanasan]; kolom distilasi; kolom distilasi vakum untuk keperluan industri; kolom kromatografi untuk
keperluan industri; kompor; kompor [aparat pemanas]; kompor arang; kompor batubara; kompor berkemah; kompor
bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor lambat
listrik; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak;
kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga; kompor
minyak; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor tekanan, listrik; kompor telur, listrik; kompor
untuk memasak, elektrik; kompor-kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor;
kondensor gas, selain bagian dari mesin; kondisioner kulit elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga;
kontainer berpendingin; korek api *; korek api [aparat] untuk pemanggang; korek api gas; korek api gesekan untuk memicu
Bunsen pembakar; korek api gesekan untuk menyalakan gas; korek api lilin; korek api panggangan; korek api piroforik, selain
untuk perokok; kotak abu tungku; kotak keren portabel, listrik; kotak lampu; kotak pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer
untuk pipa air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; kulkas gas; kulkas kimchi; kulkas
kosmetik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari penyulingan,
pemanasan atau pendinginan instalasi]; kurung untuk pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu
Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu
buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga
surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu
curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan otomotif; lampu depan portabel; lampu depan untuk
tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge;
lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi
panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan;
lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu
keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu
laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik;
lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu menyelam;
lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu lentera; lampu penambang; lampu pencahayaan foto
ulang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan
lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu
saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu
sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu
studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu
tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan
orang, binatang, benda, pemandangan dan lingkungan sekitarnya; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu
untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel; lantai saluran; layar mandi; lemari
display dipanaskan; lemari display freezer; lemari display pendingin; lemari es; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk
keperluan industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen;
lemari es prefabrikasi dan freezer prefabrikasi; lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga; lemari es untuk tujuan
penyimpanan medis; lemari es, peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; lemari freezer; lemari
pendingin; lentera Cina; lentera Cina listrik; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera kertas portable; lentera lilin; lentera
listrik; lentera minyak; lentera untuk penerangan; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting
diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting
diode [LED] luminer; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan;
lilin beraroma listrik; lilin elektronik; lilin flameless; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; liners dipasang untuk mandi; liners
dipasang untuk mandi dan mandi; liners dipasang untuk mandi nampan; liners pas untuk kolam air panas; listrik botol air
panas; listrik piring panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer; luminer
listrik; makan peralatan untuk boiler pemanasan; mandi kepala genggam; mandi kepala hemat air; mandi layar; mandi listrik;
mandi mixer; mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk cuci tangan (bagian dari
instalasi sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet
terintegrasi; mantel lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu; mawar mandi; meja dapur dengan wastafel
yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; meja dekoratif berbahan bakar obor; membaca lampu; membuat mesin es
batu; menara pendingin air; menara penyulingan untuk distilasi; menembakkan gas pemanasan instalasi; menembakkan gas
tungku; menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan
aksesoris untuk peralatan air; mengatur dan keamanan aksesoris untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas;
menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; menyisipkan perapian; menyisipkan perapian dalam sifat kompor;
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menyisipkan perapian dalam sifat pembakar bahan bakar padat; meracik sistem untuk deodoran ruangan; meracik sistem
untuk penyegar udara; merokok generator untuk memasak; merokok menghasilkan peralatan untuk memasak; merokok mesin
pembangkit untuk digunakan dalam peternakan lebah; merokok mesin pembangkit untuk menciptakan efek teatrikal khusus;
mesin air untuk keperluan pertanian; mesin asap; mesin cuci (washer) sayuran; mesin cuci untuk kran air; mesin dan alat
pembeku untuk keperluan industri dan rumah tangga; mesin dan peralatan pembeku untuk keperluan industri; mesin dapur
listrik; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin kabut; mesin kayu lapis pengeringan; mesin kopi; mesin kopi elektrik;
mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin
pemanggang; mesin pemanggang roti; mesin pembangkit asap buatan; mesin pembersih udara; mesin pembuat teh; mesin
pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan rumah tangga; mesin pemurni air;
mesin pemurni udara; mesin pemurnian air; mesin pendingin; mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi
untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin pengering laundry; mesin pengering
pakaian; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon
kecantikan; mesin pengeringan kokon; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan udara; mesin
penghembus listrik untuk keperluan pendingin udara; mesin penyaringan air; mesin popcorn; mesin sangrai; mesin sous-vide;
mesin untuk mandi yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh untuk keperluan rumah tangga; mesin untuk
membuat susu kedelai; mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-pemurni air;
minibar; minuman pendinginan dan es meracik mesin; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pemurni air industri;
modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri; motor blower untuk pendingin udara untuk
kendaraan; mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; musik lampu pohon Natal; navigasi lampu untuk kapal; navigasi
lampu untuk pesawat; nomor rumah bercahaya; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah tangga; non-portabel es dada
untuk keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur; obor dapur pukulan; obor kepala;
obor lilin; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor menyala; obor saku, listrik; obor teras; off-road bar cahaya untuk
kendaraan; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran udara industri; otomat minuman bersoda listrik untuk keperluan
industri; otomat minuman listrik untuk keperluan industri; otomat minuman listrik untuk keperluan rumah tangga; oven gas;
oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memanggang; oven memasak; oven memasak komersial; oven memasak listrik;
oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga; oven
microwave; oven microwave [aparat memasak]; oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven
pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan
rumah tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga;
oven uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven,
termasuk portabel; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut; pabrik pengolahan limbah; pabrik polimerisasi; padat bahan
bakar tungku pembakaran; pakaian dipanaskan secara elektrik; panas tenggelam untuk digunakan dalam peralatan ventilasi;
panci masak listrik untuk keperluan industri; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci memasak tekanan
elekrik; panci pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik;
pancuran air minum; pancuran air termostatik; pancuran air untuk mandi; pancuran portabel dan pancurang tangan; panel
cahaya; panel instrumen lampu sepeda motor; panel mandi; panel pemanas inframerah; panel pengumpul panas matahari;
panggangan arang; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik;
pasteurisers; pegangan kran; pegangan siram untuk toilet; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab
udara; pelunak air; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan
bakar gas untuk keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air
panas; pemanas air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk
keperluan industri; pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan
industri; pemanas akuarium; pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan
rumah tangga; pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas cangkir
USB-powered; pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas;
pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan
laboratorium; pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak
tanah; pemanas ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras,
listrik; pemanas udara; pemanas ulang; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan
kelengkapannya, yaitu perangkat seperti radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores);
pemanas untuk kolam air panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan;
pemanas, listrik, untuk botol minuman; pemanas/kipas; pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair atau gas;
pemanasan filamen, listrik; pemanasan instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemanasan kembali tungku untuk
keperluan industri; pemanasan laci untuk dapur; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanasan peralatan untuk
bahan bakar gas; pemanasan peralatan untuk kendaraan; pemanasan peralatan untuk pencairan jendela kendaraan;
pemandian spa [bak]; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang [alat memasak];
pemanggang barbekyu; pemanggang gas; pemanggang sandwich listrik; pemantik api saku elektrik; pemantik gas; pemantik
piezo, selain untuk perokok; pemasak serba guna; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; pemasangan
toilet duduk dan sanitasi yang dapat dibawa; pembakar; pembakar Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar
alkohol; pembakar asetilena; pembakar gas; pembakar gas portabel; pembakar gas untuk keperluan industri; pembakar
kuman; pembakar laboratorium; pembakar minyak; pembakar oxyhydrogen; pembakar pijar; pembakar sampah.; pembakar
untuk lampu; pembersih udara; pembersih udara portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara rumah tangga
dan ionizers; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik;
pembilas closet; pembilasan peralatan untuk toilet; pembuat es; pembuat es krim listrik; pembuat es krim, self-pendingin;
pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik;
pembuat panini, listrik; pembuat popcorn listrik; pembuat sandwich, listrik; pembuat teh elektrik; pembuat waffle listrik;
pembuat yogurt listrik; pembuatan es mesin; pembuih susu yang dipanaskan dengan listrik; pemegang kap lampu; pemuatan
peralatan untuk tungku; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk keperluan industri; pemurni air
untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah tangga; pemurni udara industri; penanak nasi; penanak
nasi listrik; penangkal pukulan air; pencahayaan aparat menggabungkan serat optik; pencahayaan instalasi untuk kendaraan;
pencahayaan peralatan untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk showcase; pencampuran katup untuk kran;
pendingin; pendingin (chiller); pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau
peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara,
menyediakan, menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem
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lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan
dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pendingin anggur, listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis;
pendingin counter; pendingin elektrik untuk transistor daya; pendingin instalasi; pendingin instalasi untuk gas; pendingin
instalasi untuk tembakau; pendingin kontainer; pendingin ruang; pendingin ruangan; pendingin udara; pendingin udara yang
dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk tungku; pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penerangan
(LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas;
penerangan track; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat,
sepeda, sepeda motor, dan moped.; penerima energi surya; pengaman kursi toilet; pengasap untuk lebah; pengatur ketinggian
cairan tangki toilet; pengatur pancuran air bukan elektronik; pengatur untuk keran bukan elektronik; pengering binatu listrik;
pengering cucian, elektrik, untuk keperluan industri; pengering futon untuk keperluan rumah tangga; pengering hood;
pengering jatuh untuk mencuci; pengering laundry, listrik; pengering piring listrik; pengering pukulan; pengering rambut;
pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering
rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering
tangan otomatis; pengering tangan udara listrik panas; pengering udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar
jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan industri;
penggemar ventilasi untuk keperluan rumah tangga; penggemar ventilasi untuk penggunaan komersial; penggorengan dalam
industri; penggorengan dalam, listrik; penggorengan elektrik; penggorengan memasak listrik; penghangat handuk listrik;
penghangat listrik untuk botol susu; penghangat makanan listrik; penghangat minuman listrik; penghangat minuman, listrik;
penghangat piring; penghangat piring listrik; penghangat saku; penghangat saku Jepang diisi dengan bahan bakar;
penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat tidur; penguap; penguap listrik dan daya yang dioperasikan untuk
keperluan rumah tangga; pengukus makanan; pengukus makanan elektrik; pengukus makanan, listrik; pengukus nasi
menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan listrik; pengumpul panas matahari; penjernih udara untuk penggunaan
kompartemen kendaraan; penlights; penukar panas untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; penurun
lembab listrik; penurun udara; penutup bak mandi; penutup kompor; penyala gas untuk oven; penyalur (penerangan);
penyaring udara untuk keperluan industri (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan
dalam hubungannya dengan mobil; penyaring udara untuk ruangan; penyaring untuk aquarium; penyaringan air dan aparat
pemurnian; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kitchen sink; penyemprot kran; penyiraman instalasi, otomatis;
peralatan pembeku untuk keperluan industri; peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan dan instalasi pemurnian air;
peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan
instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan
keperluan sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan dan perkakas pengaturan
untuk pipa air; peralatan dan perlengkapan penseteril dan penyeteril; peralatan distilasi, bukan untuk tujuan ilmiah; peralatan
elektrotermik rumah tangga; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan kamar mandi; peralatan listrik
penghasil ion otomatis (dapat bergerak otomatis) untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik untuk membuat yogurt;
peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak elektrik; peralatan
memasak, listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan (grill pans), griddles
listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan; peralatan pasokan
air; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas tenaga surya; peralatan
pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; peralatan pembeku untuk keperluan industri; peralatan pembilasan; peralatan
penerangan LED; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan penghangat udara; peralatan penghasil uap dan
memasak; peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk keperluan industri; peralatan penyaringan dan pemurnian air
dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; peralatan penyediaan air minum;
peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau
(deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu
peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah
tangga).; peralatan perawatan wajah elektrik untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan
rumah tangga; peralatan perawatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi;
peralatan untuk air desinfektan; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air;
peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan pengontrol aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk
menggelapkan warna kulit; peralatan untuk menghilangkan embun dan bekuan es pada jendela; peralatan untuk rambut
kering; peralatan untuk westafel; peralatan ventilasi; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan wajah menggunakan
gelombang ultrasonik untuk penggunaan komersial; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven
pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasakpemasak (cookers) sup listrik; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni;
peralatan-peralatan pemurni air untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air murni;
peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; peralatan-peralatan untuk memanaskan cairan-cairan;
peralatan/mesin pengolahan air; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat anti-silau untuk mobil (alat
kelengkapan lampu); perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; perangkat pencahayaan LED; perangkat pensterilisasi
UV; perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; perangkat pensterilisasi uap; perangkat
penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan
freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang
memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer; perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan
secara elektrik; peranti dan instalasi pendingin; perapian; perapian etanol; perapian, domestik; perapian, selain dari untuk
keperluan laboratorium; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; peredam [pemanasan]; perlengkapan dan instalasi
sanitasi; perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED; perlengkapan lilin
pencahayaan; perlengkapan mandi; perlengkapan outdoor; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan
bertenaga baterai; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi gerakan;
perlengkapan penerangan listrik; perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk kegagalan daya;
perlengkapan pengontrol polusi air; perlengkapan pipa kamar mandi; pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air
untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi cekungan
pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa
fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi;
pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas listrik untuk keperluan
rumah tangga; piring panas untuk keperluan rumah tangga; piring pemanas; pistol pemanas; platform mandi; pompa panas;
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pot memasak listrik; pot moka listrik; produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan; proyektor cahaya; proyektor
sinar laser; pusaran air-jet aparat; radiator [pemanasan]; radiator inframerah; radiator listrik untuk memanaskan bangunan;
radiator pemanas sentral; radiator, listrik; rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian; rakitan penerangan dioda [LED]
untuk tanda-tanda yang menyala; reaktor nuklir; recuperators untuk proses kimia; reflektor kendaraan; reflektor lampu;
reflektor perahu; reflektor sepeda; reflektor sepeda dan lampu sepeda; regenerator panas; regulator panas [katup] menjadi
bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis
[katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan; rice cooker industri; roaster;
roaster arang untuk keperluan rumah tangga; roaster buah; roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster
listrik untuk keperluan industri; roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; roaster malt; roaster tembakau; rotary kiln; rotary
kiln untuk keperluan industri; rotisseries; rotisseries listrik; ruang bersih [instalasi sanitasi]; ruang listrik aparat pendinginan;
ruang pembakaran; salju mesin pembuatan; saluran air instalasi; saluran bak mandi; saringan air pendingin.; saringan air.;
saringan kompor luar/dalam; saringan pengering piring; saringan udara untuk alat pendingin udara; saringan untuk saluran
pembuangan air didapur; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran pembuangan air/got;
saringan wastafel; saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; saringan-saringan (filters) untuk
peralatan-peralatan pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air industri; saringan-saringan
(filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air
limbah industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan sampah; saringan-saringan (filters) untuk
tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; saringan-saringan pengklarifikasian (clarifying filters) untuk
air industri; sauna kompor; sauna pemanas; sauna wajah; scrubber gas [bagian dari instalasi gas]; scrubber gas dan aparat
pemurnian; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air;
sel bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; selang mandi; selimut pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub;
selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan rumah tangga; semi-otomatis mesin kopi listrik;
semprot kepala untuk mandi; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; senter untuk tujuan pencahayaan;
separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan; sepenuhnya otomatis
mesin kopi listrik; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga; serat aparat
pencahayaan optik; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink; sisi-entry mandi untuk digunakan oleh fisik cacat;
sistem chiller ice rink; sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya), catu daya dan
kabel; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak hidrolik opsional; sistem penyaringan
air minum; sistem sprinkler untuk irigasi; sistem sprinkler untuk irigasi rumput; sistem tumbuh hidroponik; sistem udara panas
matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot intensitas tinggi; sorot saku; spit pemanggang;
spit pemanggang untuk oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi; spouts dinding-mount untuk tenggelam; spouts
dinding-mount untuk toilet; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan; steamer rambut untuk salon kecantikan;
steker lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi bukan untuk keperluan medis; sterilisasi buku; sterilisasi listrik untuk
keperluan rumah tangga; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi
susu; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan industri; sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi uap untuk
penggunaan laboratorium; sterilisasi uap untuk penggunaan rumah tangga; sterilisasi uap untuk pengunaan industri; sterilisasi
uap untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi
ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi untuk instrumen bedah; sterilisasi
untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan industri; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk
penggunaan industrial; sterilisasi untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis; sterilisasi untuk sikat gigi;
sterilisasi untuk tujuan medis; stills *; stockpots listrik; sub modul pendingin untuk mesin pendingin atau sel bahan bakar;
sumbat untuk bak cuci; sumbu untuk korek api; superheaters uap untuk keperluan industri; susu instalasi pendingin; table-top
raclette panggangan, listrik; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air reverse osmosis; tabung
bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tabung pencahayaan; tajines, listrik;
tanaman desalinasi air; tanaman pembuangan limbah; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki air
panas tenaga surya; tangki air tekanan; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air; tangki pengolahan air limbah;
tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tank pengolahan air limbah untuk
keperluan industri; tank pengolahan air limbah untuk keperluan rumah tangga; tank toilet; tanur listrik untuk keperluan industri;
tealights LED; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; tempa, portable; tempat cuci piring; tempat cuci tangan
[bagian dari instalasi sanitasi]; tempat tudung lampu; tenda mandi; tenda mandi untuk berkemah; termo-pot, listrik; toaster roti;
toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi untuk digunakan oleh fisik cacat;
toilet hemat air; toilet kompos; toilet portable; toilet untuk hewan kecil; toilet, portable; tongkat cahaya chemiluminescent; trek
pencahayaan; trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; tudung ventilasi untuk kompor; tudung ventilasi untuk laboratorium;
tumbuk membuat mesin kue beras, listrik, untuk keperluan rumah tangga; tumpukan flare untuk digunakan dalam industri
minyak; tungku; tungku dan perapian; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku peleburan; tungku
pemanasan; tungku pembakaran kayu; tungku refraktori; tungku surya; tungku terbuka tungku; tungku untuk logam mencair;
tungku untuk memulihkan logam bekas; tungku, selain untuk penggunaan laboratorium; tutup pembuangan; tutup radiator; uap
aparat wajah [sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit AC; unit AC
jendela-mount; unit AC perumahan; unit air pelunakan; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel; unit
desalinasi; unit didinginkan untuk meracik minuman; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit lampu track listrik; unit
pelunakan air listrik untuk keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni udara untuk
keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan komersial; unit
pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pemurnian air osmosis
terbalik; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit pendingin untuk
mendinginkan kursi penumpang kendaraan bagian belakang; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu,
selain mesin penjual otomatis; unit penghilang bau ruang listrik; unit pengolahan air; unit pengolahan air untuk mengaerasi dan
sirkulasi air; unit penyaringan air; unit penyaringan air terbalik osmosis; unit penyulingan air; unit polimerisasi dipanaskan
untuk senyawa restorasi gigi; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan
[instalasi sanitasi]; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; ventilasi [AC] instalasi untuk
bangunan; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium; ventilasi penggemar untuk
digunakan dalam kendaraan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak,
gas dan pembangkit tenaga listrik; wadah pendingin dan wadah pembeku; walk-in freezer; wastafel dapur untuk penggunaan
komersial; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; window aparat AC; alat
pembersih untuk keran air; alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [self-draining]
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merupakan bagian dari instalasi penyediaan air; alat sterilisasi air; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi; keran air;
ketel air dan pendingin air===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022056021
: 02/08/2022 09:01:14
:
: PT. Informasi Netta Markindo

540 Etiket

: Komplek Griya Inti Sentosa, Jalan Griya Agung Blok M3, No 32-33, Jakarta Utara,
Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ICRAVER
: 1. Internet untuk segala, 2. Komputasi Awan, 3. Otomatisasi Proses Robotik, 4. Kecerdasan Buatan, 5.
Agen Virtual, 6. Sistem Pembelajaran Elektronik, 7. Realitas terkembang

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Gelap, Ungu Gelap, Biru Terang, Biru, Biru Pirus
: 42
: ===jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa konsultasi teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi===
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Nomor Permohonan
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320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022056022
: 02/08/2022 09:05:43
:
: YESSY GUNAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dwi Warna Gg IV No. 9, Rt 004 Rw 009, Kel. Sawah Besar, kec. Sawah Besar,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RICHTEK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN MERAH
: 11
: ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC
untuk kendaraan; AC untuk ruang
pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; AVOUR; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Aksesoris
keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; Alat aerasi,
Khususnya untuk ruang tamu; Alat anti silau untuk kendaraan; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat listrik untuk
membuat minuman; Alat memasak; Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas
listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas ruang
udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pembersih
udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pembuat es; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pendingin
udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah
tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus
untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Alat penghasil uap untuk tujuan
memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan
dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat penyangrai
kopi; Alat penyaringan air; Alat penyejuk minuman; Alat sirkulasi udara yang terbuat dan bahan plat alumunium; Alat sterilisasi
ultraviolet untuk pengobatan dengan bantuan air; Alat sterilisasi untuk peralatan operasi; Alat untuk memanaskan makanan
menggunakan kombinasi udara dan uap; Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir serangga; Alat untuk menjaga
minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring
dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Anglo;
Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Aparat pembuat disinfektan; Aparat pengolahan udara,
Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau
menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan
instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang
dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai,
pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Aparatus pengering sampah makanan; Bagian untuk
peralatan pendingin udara; Bak untuk perendam kaki; Bantal yang menggunakan sistem pendingin cair; Bantalan, bantal dan
selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Berko; Box Hidran dari logam; COP LAMPU KENDARAAN;
Clean Out ( Alat Sanitari ); Cock untuk jalur pipa [keran]; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Dispenser air; Dispenser
pengharum listrik; Elemen pemisah udara dan minyak.; Evaporator untuk pendingin udara; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk

740

Halaman 70 dari 854

digunakan dengan peralatan untuk penyediaan air; Filter untuk membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Fitting lampu;
Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Freezer display; Gambar cahaya proyektor; Gembreng; Hidran untuk
dapur; Humidifier penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi dan peralatan
instalasi untuk mobil; Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk
penggunaan industri; Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; Instalasi pendingin
udara domestik; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan,
pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi
penguapan; Instalasi pintu udara; Instalasi sterilisasi; Instalasi untuk memanggang kopi; Instalasi untuk membuat kopi;
Instalasi untuk mendinginkan kopi; Instalasi untuk pendinginan kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap
untuk memproduksi air panas; Jamban; Jenis instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Kain
penutup elektrik; Kakus (WC); Kap ventilasi; Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Karpet-karpet yang dipanaskan dengan
listrik untuk keperluan rumah tangga; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan
untuk keperluan medis); Kemasan pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang bereaksi saat memanasakan dan
mendinginkan tubuh; Keran; Keran air minum; Keran dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran ledeng; Keran untuk pipa;
Kerudung kompor; Ketel listrik; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang
makanan; Ventilator; alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat
teh dan kopi listrik; alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin
udara]; filter untuk tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi
pendingin udara; kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik;
kompor listrik; kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan
es; mesin pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik;
oven udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga
surya; pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan
listrik; pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara
panas matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian
listrik; wajan listrik; wastafel dapur.; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas
untuk peralatan AC; Kipas ventilasi; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Knalpot untuk dapur; Kombinasi
pengering mesin cuci-; Kompor–kompor gas; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kopi mesin domestik
(elektrik); Kotak pengering udara dan kotak pengering udara untuk mengeringkan gas melalui pengisap/penyerap untuk
cairan.; Kotak pengering udara untuk mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari aliran gas.; Kulkas freezer; LAMPU
HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED umpan memancing; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu
Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE / lampu hemat energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu
Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas
kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon; Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan
penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama
untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi; Lampu perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu
sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu
untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian
bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan
industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan;
Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk
penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana
sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Lapisan penutup untuk bak mandi, dipasang;
Lemari es; Lemari mayat; Lemari pajangan berpendingin; Lemari pendingin dan pemanas listrik; Lembar penahan panas untuk
bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga;
Lentera; Luminer LED; MESIN IRIGASI; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras tidur elektrik; Menara lampu; Mesin
es; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik untuk penggunaan komersial;
Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan untuk
keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi untuk mengharumkan, mensterilkan dan menguapi
pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik penyimpan minuman anggur untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik
untuk mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan menghilangkan kusut untuk
keperluan rumah tangga; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat es; Mesin pembuat kopi bubuk; Mesin pendingin; Mesin
pengering kuku untuk salon kecantikan; Mesin pengering pakaian listrik untuk keperluan rumah tangga; Mesin pengering piring
untuk restoran; Mesin pengering untuk pertanian; Mesin roti; Mesin untuk memurnikan air; Mesin, peralatan untuk pengolahan
steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan
fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur
pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga;
Obor; Oncor; Oncor (Obor); Oven dapur listrik; Oven masak listrik untuk penggunaan rumah tangga; Oven, selain untuk
penggunaan laboratorium; Padasan (Bak Mandi); Panci saji elektronik; Panel tampilan diode pemancar cahaya organik;
Panggangan; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pelembab udara untuk keperluan rumah tangga
atau industri; Pelita (Lampu Minyak); Pelunak air untuk keperluan industri; Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk tujuan
medis; Pemanas perapian elektrik; Pemanas untuk mobil; Pemanggang [peranti memasak]; Pemanggang kopi; Pemanggang
kopi, listrik; Pemantul cahaya lampu; Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga; Pembersih udara, bukan bagian dari
mesin; Pemijat wajah; Pemijat wajah listrik; Pemurni air; Pemurni air untuk keperluan industry; Pemurni air untuk keperluan
komersial; Penahan kap lampu; Pencahayaan langit-langit; Pencahayaan taman; Pendingin susu; Pendingin udara untuk
keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pendingin, listrik; Penerangan; Penerangan
LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi
LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penerangan untuk lemari, dapur, ruang kerja, gudang, unit rak, dan lemari;
Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri; Pengering futon elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pengering pakaian;
Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla, listrik; Penghangat (bukan untuk penggunaan
medis); Penghangat selimut; Penghangat-penghangat kasur (listrik) bukan untuk tujuan medis; Pengontrol pencahayaan;
Penguap kain; Penguap-penguap (vaporizers) elektronik selain untuk rokok-rokok elektronik; Penjernih udara untuk keperluan
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rumah tangga atau industri; Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring air limbah;
Penyaring air minum; Penyaring presisi untuk pengolahan air; Penyebar cahaya (LED); Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan sterilisasi; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan
instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi,
persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri bioteknologi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri farmasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam
industri medis; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan
perangkat penerangan non-listrik; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan dan perlengkapan pendingin air;
Peralatan dan sistem untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaliran air permukaan dan pendistribusian air tersebut; Peralatan
electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan kecantikan atau sanitasi; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan nonelektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat
minuman kopi listrik; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; Peralatan
pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan
pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan penerangan LED; Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan
khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau kesehatan dan kesejahteraan; Peralatan penerangan listrik
malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan penghasil es; Peralatan penyimpanan es; Peralatan untuk
memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Peralatan untuk membasmi kuman dengan tujuan medis atau
kesehatan; Peralatan untuk membuang air yang sudah dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan untuk pemanas dan
penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan
keperluan sanitasi; Peralatan ventilasi (penyejuk udara) untuk menghangatkan; Peralatan-peralatan electrothermic rumah
tangga; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan sanitasi; Peralatan yang dipanaskan secara listrik
untuk mengisi kopi; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Perkakas penerangan dengan
Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perkakas pengendali suhu untuk kendaraan; Perkolator alat pembuat kopi (listrik);
Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode)
untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan
pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan pencahayaan yang
mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu neon ke dalam fixture; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Pintu udara;
Pintu udara [perlengkapan AC]; Pintu udara panas [perlengkapan AC]; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa
cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Pot kopi elektrik; Produk
penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; RUMAH LAMPU KENDARAAN; Rak untuk peralatan disinfeksi dan
sterilisasi; Regulator gas; Regulator gas untuk jaringan gas bumi rumah tangga; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi;
Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan bahan makanan; Ruangan penyimpanan dingin
modular; Rumahan lampu (fitting lampu); Saluran air untuk kamar mandi; Sandal-sandal elektrik; Sandwich toaster, listrik;
Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan karbon aktif.; Saringan kopi (listrik);
Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan nano untuk mendaur ulang air limbah industri dan domestik; Saringan sistem
pencuci (washer).; Saringan untuk air minum; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk kompresor
pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk pendingin udara;
Selimut elektrik; Selimut kaki elektrik; Selongsong lampu; Semprong (Cerobong); Semprotan foundation kosmetik listrik untuk
penggunaan sanitasi rumah tangga; Semprotan losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sirkulatorsirkulator; Sistem instalasi gas medis atau kesehatan; Sistem penerangan pemadaman listrik; Sistem pengeluaran deodoran
kamar; Sistem pengeluaran penyegar udara; Sistem sterilisasi uap; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut; Sterilisasi
Peralatan Makan; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; String lampu; Tabung pendar untuk penerangan; Tas
untuk sterilisasi; Teko kopi listrik; Toilet disesuaikan untuk pasien medis; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak; Tungku masak [oven]; Turbin ventilator tanpa
listrikyang digerakkan oleh tenaga angin dan tekanan panas dari dalam; Turki lemari mandi, portabel; Tutup bak kontrol ( Man
hole ); Tutup saluran got ( Grating ); Unit AC yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit
pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; Unit pendingin udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit
sterilisasi untuk penggunaan medis; Ventilator; Wajan listrik; Wicks diadaptasi untuk kompor minyak; adaptor toilet duduk dan
adaptor toilet duduk untuk anak-anak; aerator hemat air kran; aerator keran; air mancur; air mancur coklat; air mancur coklat,
listrik; air mancur dalam ruangan; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja hias; air pendingin; air penyaringan
unit untuk akuarium; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris pengatur dan pengaman untuk
peralatan gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; akuarium lampu; akumulator panas; akumulator
panas matahari; akumulator uap; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alas shower; alat barbecue; alat
berupa tabung tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap
panas bersuhu tinggi; alat cukur busa panas listrik; alat dan mesin penyaring udara; alat dan mesin penyaringan dan
pembersih udara; alat desinfektan untuk air; alat desinfektan untuk pakaian; alat destilasi *; alat distilasi untuk keperluan
industri; alat distilasi untuk proses kimia; alat distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi pertukaran
otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi
untuk pengolahan udara; alat kelengkapan, berbentuk, untuk oven; alat kontrol lingkungan; alat kromatografi cair untuk
keperluan industri; alat kromatografi gas untuk keperluan industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat
kromatografi untuk keperluan industri; alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda
dengan efek penghilang bau; alat masak induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga dan industri; alat medis yang
berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi; alat memasak sous-vide, listrik; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat montase dibentuk untuk tungku;
alat pelembab udara; alat pemanas bertenaga energi surya; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas
dan dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
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untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pemanggang; alat
pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat
pemurni air untuk keperluan komersial; alat pencuci desinfektan; alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat
pendingin udara dan kipas; alat pengatur kelembapan udara bagi keperluan rumahtangga yang digerakkan USB; alat pengatur
kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat pengatur untuk pengolahan air; alat pengering rambut untuk keperluan
industri; alat pengering untuk bahan makanan; alat pengering untuk bahan makanan untuk keperluan rumah tangga; alat
penggoreng listrik yang memiliki generator potensial listrik untuk mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri;
alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghasil ion untuk keperluan industri; alat penghasil ion untuk keperluan
rumah tangga; alat penghilang bau di udara; alat penghilang bau udara; alat pengontrol tekanan (alat pengatur) untuk alat
pengolahan air; alat penyaringan dan sterilisasi air; alat penyemprot asap; alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat steamer
rambut; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi untuk botol bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk
penerangan; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan [aparatus]; alat untuk pengatur kelembapan udara yang
berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat untuk pengolahan air; alat untuk penyaring air minum; alat
ventilasi; alat-alat pendingin udara listrik; aparat AC; aparat AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri;
aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan; aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan
instalasi AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial
memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat
disinfektan untuk uang kertas; aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat gabungan untuk pendinginan dan
pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk
keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minuman-pendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat
pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanas ruangan;
aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; aparat pembersih minyak; aparat pemurni air untuk keperluan rumah
tangga; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin; aparat pendingin air; aparat pendingin udara; aparat
pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan;
aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk
tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan
dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi
tujuan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan;
aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparat
penghilang bau udara listrik; aparat penghilang bau, bukan untuk penggunaan pribadi; aparat pengolahan air limbah; aparatur
asupan air; aparatur desalinasi; aparatur desiccating; aparatur disinfektan; aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik;
aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan; aparatur pembangkit uap; aparatur pemulihan gas;
aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian air; aparatur pemurnian gas; aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan
panel datar; aparatur pencahayaan panggung; aparatur pengeringan; aparatur pengeringan kayu lapis; aparatur pengeringan
panen; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur sauna wajah; aparatur scrubbing gas; aparatur sterilisasi
buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur tanning [tempat tidur matahari]; aparatur udara panas; aparatus industri untuk
memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri, komersial atau pertanian;
aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau air; aparatus ionisasi untuk
pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pemanas ruangan untuk keperluan
industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; aparatus pengatur kelembapan udara; aparatus pengatur
kelembapan udara, selain untuk keperluan medis; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus pengeringan serat kimia;
aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; aparatus pengeringan
untuk proses kimia; aparatus penghasil uap; aparatus penyegar udara; aparatus untuk air industri pemurnian; aparatus untuk
dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk dispensing es; aparatus untuk
fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik;
aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem pendingin udara untuk
kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak cuci dapur; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet
hot; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam kaki portabel listrik;
bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; barbecue,
table-top barbecue, pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; basa lamp; baskom sampo untuk penggunaan
di tempat pangkas rambut; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; bejana
kakus; bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas lentera kertas; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras pemanas
listrik; berenang aparat renang pengklorinasi; berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; biaya overhead mandi;
bibcocks; bidet; bidet air mancur; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga; bilik atau box pancuran mandi; bilik mandi; bilik
penyamakan; bilik shower; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam
pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast furnace; blower cerobong asap; blower rambut; blower udara panas; bohlam indikator
kendaraan; boiler air panas; boiler gas; boiler industri; boiler listrik; boiler pemanas sentral; boiler pemanasan; boiler ruang
cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi; boiler, selain bagian dari mesin; bola disko
menyala; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu
untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas;
botol penyaringan air dijual kosong; briket keramik untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; broiler listrik; buang pipa
untuk bak mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu; candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; cekungan
Keramas portabel; cekungan shampoo; ceret kopi elektrik; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik;
ceret teh, listrik; ceret, listrik; cerobong asap cerobong asap; cerobong asap lampu; cerobong asap untuk boiler pemanasan;
cerobong asap untuk lampu minyak; cetakan wafel, listrik; chandelier; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel;
cooktops; cooktops gas; cooktops listrik; cryostats, selain untuk penggunaan laboratorium; data biometrik, detak jantung,
pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar.; defrosters untuk kendaraan; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah
tangga; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik;
dehydrators makanan, listrik; diffusers cahaya; dinamo lampu untuk sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan;
dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; dipasang kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut
untuk kepala steamer garmen; dipasang kain selimut untuk toaster listrik; dipasang mencakup spa; dispenser air panas listrik;
dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser
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minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; downlight; dudukan toilet; elektrik dipanaskan rel
handuk; elemen pemanas; emitter irigasi tetes [fitting irigasi]; espresso mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk peralatan
pendingin udara; evaporator untuk proses kimia; extractors [ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC;
fiitting, berbentuk, untuk tungku; filamen magnesium untuk penerangan; filamen untuk lampu listrik; filter air; filter air reverse
osmosis; filter air reverse osmosis untuk keperluan industri; filter akuarium; filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air
reverse osmosis; filter impurities (impurities filters) untuk instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas,
menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; filter kran; filter pembersih udara; filter pemurni air; filter pemurnian
air; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air; filter
pengolahan air reverse osmosis; filter tekanan berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk
instalasi industri; filter udara untuk keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk
penggunaan industri; filter untuk AC; filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; filter untuk aparatur
pencahayaan; filter untuk bidet; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk pasokan air reverse osmosis; filter untuk
kerudung extractor; filter untuk kolam air panas; filter untuk kolam renang; filter untuk mencegah impurities dalam air; filter
untuk pembersih udara; filter untuk pencahayaan panggung; filter untuk perangkat pelepas air reverse osmosis; filter warna
untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi; fitting mandi udara panas; fitting oven terbuat dari fireclay; flameless dioda
pemancar cahaya [LED] lilin; flare asetilena; fondue pot, listrik; fondues [aparat memasak], listrik; footmuffs, elektrik
dipanaskan; footwarmers listrik; footwarmers listrik dalam sifat footmuffs; footwarmers listrik untuk penggunaan pribadi;
footwarmers, listrik atau non-listrik; footwarmers, non-listrik; freezer; freezer dada; freezer kriogenik; freezer listrik; freezer
listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; freezer untuk tujuan penyimpanan medis; gabungan alat pemanas
dan pendingin udara; gas memasak oven; gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga; gelas lampu; gelas untuk lampu
minyak; generator acetylene; generator busa untuk tujuan hiburan; generator gas panas; generator gelembung sabun untuk
tujuan hiburan; generator microbubble untuk mandi; generator uap; gerak lampu keamanan sensitif; griddles bertenaga gas[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi, listrik; gudang anggur, listrik; halogen bola lampu; heat
sink untuk digunakan dalam alat pemanas; heat sink untuk digunakan dalam alat pendingin; hibachis [aparat pemanas
Jepang]; hidran; hidran kebakaran; hot plate dan pemanggang listrik; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat
musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator pemanas sentral; humidifier, listrik; iluminator
inframerah; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi; induksi listrik (ranges listrik); industri mesin
pengeringan hidangan; industri oven memasak; insenerator sampah; insinerator; insinerator limbah untuk keperluan industri;
insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator pembuangan limbah; insinerator sampah; insinerator sampah
untuk keperluan industri; insinerator sampah untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC
sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk
keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk mobil; instalasi AC untuk penggunaan
komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu, otomatis; instalasi cryosauna; instalasi
dan mesin pendingin; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air; instalasi kamar mandi; instalasi kamar yang bersih; instalasi
kayu lapis pengeringan; instalasi mandi mandi; instalasi mandi sauna; instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat
kopi; instalasi pakan pengeringan hewan; instalasi pasokan air; instalasi pemanas; instalasi pemanas [air]; instalasi pemanas
air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar; instalasi pembangkit listrik
tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap; instalasi pembilasan air; instalasi pemurni air; instalasi pemurnian air; instalasi
pemurnian air limbah; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi pemurnian gas; instalasi pemurnian minyak; instalasi
pemurnian untuk pembuangan air; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan serat optik; instalasi pencahayaan untuk
kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pendingin
untuk kendaraan; instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi
pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; instalasi
pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; instalasi
pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi pengolahan air limbah; instalasi penyaringan air; instalasi penyaringan
udara; instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; instalasi scrubbing gas; instalasi serat kimia
pengeringan; instalasi untuk bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi untuk penerangan jalan;
instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir; instalasi untuk pengolahan bahan moderasi nuklir;
instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; instalasi ventilasi; ionizers air; ionizers air untuk keperluan rumah tangga;
ionizers udara rumah tangga; jack pemanggang; jet air; jet air untuk digunakan di bak mandi; jet air untuk digunakan di kolam
air panas; kalsinasi kiln untuk keperluan industri; kamar bersih; kamar mandi prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan;
kandang mandi; kantong pensteril yang dapat dibuang; kap lampu; kap pencahayaan; kap ventilasi untuk oven; kapal uap
handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; kapal uap telur listrik
untuk keperluan rumah tangga; kapas membuat permen mesin; kapsul coklat, dapat diisi ulang, untuk mesin kakao listrik;
kapsul kakao kosong untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat digunakan kembali untuk mesin kakao listrik; kapsul
kakao yang dapat diisi ulang untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, dapat digunakan kembali, untuk mesin kakao listrik;
kapsul kakao, kosong, untuk mesin kakao listrik; kapsul kopi kosong untuk mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat
digunakan kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi yang dapat diisi ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat
digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi ulang, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk
mesin kopi listrik; kapsul teh kosong untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat digunakan kembali untuk mesin teh listrik;
kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk mesin teh listrik; kapsul teh, kosong, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat
digunakan kembali, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat diisi ulang, untuk mesin teh listrik; karbon untuk lampu
busur; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; katub keran; katup air; katup air untuk sistem pendingin
udara untuk kendaraan; katup bola; katup hidran dari Logam; katup kontrol mandi; katup meteran dan penyaring air untuk
digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan
pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol air untuk keran; katup
pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; katup radiator termostatik;
katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi pemanas; katup udara untuk
instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kaus kaki, elektrik dipanaskan; kebakaran gas;
kekuatan mandi; kelopak untuk kursi toilet; kendi penyaringan air; kepala kompor; kepala pancuran; kepala pancuran
genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran air pancur; keran bidet; keran dapur yang bermacam-macam
model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci
baskom tangan; keran untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang
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digunakan untuk kamar mandi; kerangka struktural untuk oven; kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni
air; keranjang saringan untuk bak cuci; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor; kerudung pengekstrak untuk
dapur; kerudung untuk aparat AC; kerudung ventilasi; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel; ketel logam,
listrik; ketel uap; ketel uap, selain bagian dari mesin; kiln; kiln furniture [penopang]; kimia akan mengaktifkan pemanasan
bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas
angin ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah
tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas pendingin; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air panas; kolektor
panas matahari [pemanasan]; kolom distilasi; kolom distilasi vakum untuk keperluan industri; kolom kromatografi untuk
keperluan industri; kompor; kompor [aparat pemanas]; kompor arang; kompor batubara; kompor berkemah; kompor
bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor lambat
listrik; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak;
kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga; kompor
minyak; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor tekanan, listrik; kompor telur, listrik; kompor
untuk memasak, elektrik; kompor-kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor;
kondensor gas, selain bagian dari mesin; kondisioner kulit elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga;
kontainer berpendingin; korek api *; korek api [aparat] untuk pemanggang; korek api gas; korek api gesekan untuk memicu
Bunsen pembakar; korek api gesekan untuk menyalakan gas; korek api lilin; korek api panggangan; korek api piroforik, selain
untuk perokok; kotak abu tungku; kotak keren portabel, listrik; kotak lampu; kotak pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer
untuk pipa air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; kulkas gas; kulkas kimchi; kulkas
kosmetik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari penyulingan,
pemanasan atau pendinginan instalasi]; kurung untuk pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu
Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu
buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga
surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu
curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan otomotif; lampu depan portabel; lampu depan untuk
tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge;
lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi
panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan;
lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu
keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu
laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik;
lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu menyelam;
lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu lentera; lampu penambang; lampu pencahayaan foto
ulang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan
lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu
saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu
sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu
studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu
tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan
orang, binatang, benda, pemandangan dan lingkungan sekitarnya; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu
untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel; lantai saluran; layar mandi; lemari
display dipanaskan; lemari display freezer; lemari display pendingin; lemari es; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk
keperluan industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen;
lemari es prefabrikasi dan freezer prefabrikasi; lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga; lemari es untuk tujuan
penyimpanan medis; lemari es, peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; lemari freezer; lemari
pendingin; lentera Cina; lentera Cina listrik; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera kertas portable; lentera lilin; lentera
listrik; lentera minyak; lentera untuk penerangan; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting
diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting
diode [LED] luminer; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan;
lilin beraroma listrik; lilin elektronik; lilin flameless; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; liners dipasang untuk mandi; liners
dipasang untuk mandi dan mandi; liners dipasang untuk mandi nampan; liners pas untuk kolam air panas; listrik botol air
panas; listrik piring panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer; luminer
listrik; makan peralatan untuk boiler pemanasan; mandi kepala genggam; mandi kepala hemat air; mandi layar; mandi listrik;
mandi mixer; mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk cuci tangan (bagian dari
instalasi sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet
terintegrasi; mantel lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu; mawar mandi; meja dapur dengan wastafel
yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; meja dekoratif berbahan bakar obor; membaca lampu; membuat mesin es
batu; menara pendingin air; menara penyulingan untuk distilasi; menembakkan gas pemanasan instalasi; menembakkan gas
tungku; menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan
aksesoris untuk peralatan air; mengatur dan keamanan aksesoris untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas;
menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; menyisipkan perapian; menyisipkan perapian dalam sifat kompor;
menyisipkan perapian dalam sifat pembakar bahan bakar padat; meracik sistem untuk deodoran ruangan; meracik sistem
untuk penyegar udara; merokok generator untuk memasak; merokok menghasilkan peralatan untuk memasak; merokok mesin
pembangkit untuk digunakan dalam peternakan lebah; merokok mesin pembangkit untuk menciptakan efek teatrikal khusus;
mesin air untuk keperluan pertanian; mesin asap; mesin cuci (washer) sayuran; mesin cuci untuk kran air; mesin dan alat
pembeku untuk keperluan industri dan rumah tangga; mesin dan peralatan pembeku untuk keperluan industri; mesin dapur
listrik; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin kabut; mesin kayu lapis pengeringan; mesin kopi; mesin kopi elektrik;
mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin
pemanggang; mesin pemanggang roti; mesin pembangkit asap buatan; mesin pembersih udara; mesin pembuat teh; mesin
pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan rumah tangga; mesin pemurni air;
mesin pemurni udara; mesin pemurnian air; mesin pendingin; mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi
untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin pengering laundry; mesin pengering
pakaian; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon
kecantikan; mesin pengeringan kokon; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan udara; mesin
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penghembus listrik untuk keperluan pendingin udara; mesin penyaringan air; mesin popcorn; mesin sangrai; mesin sous-vide;
mesin untuk mandi yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh untuk keperluan rumah tangga; mesin untuk
membuat susu kedelai; mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-pemurni air;
minibar; minuman pendinginan dan es meracik mesin; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pemurni air industri;
modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri; motor blower untuk pendingin udara untuk
kendaraan; mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; musik lampu pohon Natal; navigasi lampu untuk kapal; navigasi
lampu untuk pesawat; nomor rumah bercahaya; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah tangga; non-portabel es dada
untuk keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur; obor dapur pukulan; obor kepala;
obor lilin; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor menyala; obor saku, listrik; obor teras; off-road bar cahaya untuk
kendaraan; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran udara industri; otomat minuman bersoda listrik untuk keperluan
industri; otomat minuman listrik untuk keperluan industri; otomat minuman listrik untuk keperluan rumah tangga; oven gas;
oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memanggang; oven memasak; oven memasak komersial; oven memasak listrik;
oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga; oven
microwave; oven microwave [aparat memasak]; oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven
pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan
rumah tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga;
oven uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven,
termasuk portabel; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut; pabrik pengolahan limbah; pabrik polimerisasi; padat bahan
bakar tungku pembakaran; pakaian dipanaskan secara elektrik; panas tenggelam untuk digunakan dalam peralatan ventilasi;
panci masak listrik untuk keperluan industri; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci memasak tekanan
elekrik; panci pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik;
pancuran air minum; pancuran air termostatik; pancuran air untuk mandi; pancuran portabel dan pancurang tangan; panel
cahaya; panel instrumen lampu sepeda motor; panel mandi; panel pemanas inframerah; panel pengumpul panas matahari;
panggangan arang; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik;
pasteurisers; pegangan kran; pegangan siram untuk toilet; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab
udara; pelunak air; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan
bakar gas untuk keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air
panas; pemanas air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk
keperluan industri; pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan
industri; pemanas akuarium; pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan
rumah tangga; pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas cangkir
USB-powered; pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas;
pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan
laboratorium; pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak
tanah; pemanas ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras,
listrik; pemanas udara; pemanas ulang; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan
kelengkapannya, yaitu perangkat seperti radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores);
pemanas untuk kolam air panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan;
pemanas, listrik, untuk botol minuman; pemanas/kipas; pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair atau gas;
pemanasan filamen, listrik; pemanasan instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemanasan kembali tungku untuk
keperluan industri; pemanasan laci untuk dapur; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanasan peralatan untuk
bahan bakar gas; pemanasan peralatan untuk kendaraan; pemanasan peralatan untuk pencairan jendela kendaraan;
pemandian spa [bak]; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang [alat memasak];
pemanggang barbekyu; pemanggang gas; pemanggang sandwich listrik; pemantik api saku elektrik; pemantik gas; pemantik
piezo, selain untuk perokok; pemasak serba guna; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; pemasangan
toilet duduk dan sanitasi yang dapat dibawa; pembakar; pembakar Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar
alkohol; pembakar asetilena; pembakar gas; pembakar gas portabel; pembakar gas untuk keperluan industri; pembakar
kuman; pembakar laboratorium; pembakar minyak; pembakar oxyhydrogen; pembakar pijar; pembakar sampah.; pembakar
untuk lampu; pembersih udara; pembersih udara portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara rumah tangga
dan ionizers; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik;
pembilas closet; pembilasan peralatan untuk toilet; pembuat es; pembuat es krim listrik; pembuat es krim, self-pendingin;
pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik;
pembuat panini, listrik; pembuat popcorn listrik; pembuat sandwich, listrik; pembuat teh elektrik; pembuat waffle listrik;
pembuat yogurt listrik; pembuatan es mesin; pembuih susu yang dipanaskan dengan listrik; pemegang kap lampu; pemuatan
peralatan untuk tungku; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk keperluan industri; pemurni air
untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah tangga; pemurni udara industri; penanak nasi; penanak
nasi listrik; penangkal pukulan air; pencahayaan aparat menggabungkan serat optik; pencahayaan instalasi untuk kendaraan;
pencahayaan peralatan untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk showcase; pencampuran katup untuk kran;
pendingin; pendingin (chiller); pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau
peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara,
menyediakan, menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem
lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan
dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pendingin anggur, listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis;
pendingin counter; pendingin elektrik untuk transistor daya; pendingin instalasi; pendingin instalasi untuk gas; pendingin
instalasi untuk tembakau; pendingin kontainer; pendingin ruang; pendingin ruangan; pendingin udara; pendingin udara yang
dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk tungku; pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penerangan
(LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas;
penerangan track; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat,
sepeda, sepeda motor, dan moped.; penerima energi surya; pengaman kursi toilet; pengasap untuk lebah; pengatur ketinggian
cairan tangki toilet; pengatur pancuran air bukan elektronik; pengatur untuk keran bukan elektronik; pengering binatu listrik;
pengering cucian, elektrik, untuk keperluan industri; pengering futon untuk keperluan rumah tangga; pengering hood;
pengering jatuh untuk mencuci; pengering laundry, listrik; pengering piring listrik; pengering pukulan; pengering rambut;
pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering
rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering
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tangan otomatis; pengering tangan udara listrik panas; pengering udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar
jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan industri;
penggemar ventilasi untuk keperluan rumah tangga; penggemar ventilasi untuk penggunaan komersial; penggorengan dalam
industri; penggorengan dalam, listrik; penggorengan elektrik; penggorengan memasak listrik; penghangat handuk listrik;
penghangat listrik untuk botol susu; penghangat makanan listrik; penghangat minuman listrik; penghangat minuman, listrik;
penghangat piring; penghangat piring listrik; penghangat saku; penghangat saku Jepang diisi dengan bahan bakar;
penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat tidur; penguap; penguap listrik dan daya yang dioperasikan untuk
keperluan rumah tangga; pengukus makanan; pengukus makanan elektrik; pengukus makanan, listrik; pengukus nasi
menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan listrik; pengumpul panas matahari; penjernih udara untuk penggunaan
kompartemen kendaraan; penlights; penukar panas untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; penurun
lembab listrik; penurun udara; penutup bak mandi; penutup kompor; penyala gas untuk oven; penyalur (penerangan);
penyaring udara untuk keperluan industri (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan
dalam hubungannya dengan mobil; penyaring udara untuk ruangan; penyaring untuk aquarium; penyaringan air dan aparat
pemurnian; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kitchen sink; penyemprot kran; penyiraman instalasi, otomatis;
peralatan pembeku untuk keperluan industri; peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan dan instalasi pemurnian air;
peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan
instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan
keperluan sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan dan perkakas pengaturan
untuk pipa air; peralatan dan perlengkapan penseteril dan penyeteril; peralatan distilasi, bukan untuk tujuan ilmiah; peralatan
elektrotermik rumah tangga; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan kamar mandi; peralatan listrik
penghasil ion otomatis (dapat bergerak otomatis) untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik untuk membuat yogurt;
peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak elektrik; peralatan
memasak, listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan (grill pans), griddles
listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan; peralatan pasokan
air; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas tenaga surya; peralatan
pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; peralatan pembeku untuk keperluan industri; peralatan pembilasan; peralatan
penerangan LED; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan penghangat udara; peralatan penghasil uap dan
memasak; peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk keperluan industri; peralatan penyaringan dan pemurnian air
dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; peralatan penyediaan air minum;
peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau
(deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu
peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah
tangga).; peralatan perawatan wajah elektrik untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan
rumah tangga; peralatan perawatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi;
peralatan untuk air desinfektan; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air;
peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan pengontrol aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk
menggelapkan warna kulit; peralatan untuk menghilangkan embun dan bekuan es pada jendela; peralatan untuk rambut
kering; peralatan untuk westafel; peralatan ventilasi; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan wajah menggunakan
gelombang ultrasonik untuk penggunaan komersial; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven
pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasakpemasak (cookers) sup listrik; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni;
peralatan-peralatan pemurni air untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air murni;
peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; peralatan-peralatan untuk memanaskan cairan-cairan;
peralatan/mesin pengolahan air; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat anti-silau untuk mobil (alat
kelengkapan lampu); perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; perangkat pencahayaan LED; perangkat pensterilisasi
UV; perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; perangkat pensterilisasi uap; perangkat
penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan
freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang
memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer; perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan
secara elektrik; peranti dan instalasi pendingin; perapian; perapian etanol; perapian, domestik; perapian, selain dari untuk
keperluan laboratorium; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; peredam [pemanasan]; perlengkapan dan instalasi
sanitasi; perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED; perlengkapan lilin
pencahayaan; perlengkapan mandi; perlengkapan outdoor; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan
bertenaga baterai; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi gerakan;
perlengkapan penerangan listrik; perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk kegagalan daya;
perlengkapan pengontrol polusi air; perlengkapan pipa kamar mandi; pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air
untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi cekungan
pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa
fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi;
pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas listrik untuk keperluan
rumah tangga; piring panas untuk keperluan rumah tangga; piring pemanas; pistol pemanas; platform mandi; pompa panas;
pot memasak listrik; pot moka listrik; produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan; proyektor cahaya; proyektor
sinar laser; pusaran air-jet aparat; radiator [pemanasan]; radiator inframerah; radiator listrik untuk memanaskan bangunan;
radiator pemanas sentral; radiator, listrik; rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian; rakitan penerangan dioda [LED]
untuk tanda-tanda yang menyala; reaktor nuklir; recuperators untuk proses kimia; reflektor kendaraan; reflektor lampu;
reflektor perahu; reflektor sepeda; reflektor sepeda dan lampu sepeda; regenerator panas; regulator panas [katup] menjadi
bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis
[katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan; rice cooker industri; roaster;
roaster arang untuk keperluan rumah tangga; roaster buah; roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster
listrik untuk keperluan industri; roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; roaster malt; roaster tembakau; rotary kiln; rotary
kiln untuk keperluan industri; rotisseries; rotisseries listrik; ruang bersih [instalasi sanitasi]; ruang listrik aparat pendinginan;
ruang pembakaran; salju mesin pembuatan; saluran air instalasi; saluran bak mandi; saringan air pendingin.; saringan air.;
saringan kompor luar/dalam; saringan pengering piring; saringan udara untuk alat pendingin udara; saringan untuk saluran
pembuangan air didapur; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran pembuangan air/got;
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saringan wastafel; saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; saringan-saringan (filters) untuk
peralatan-peralatan pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air industri; saringan-saringan
(filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air
limbah industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan sampah; saringan-saringan (filters) untuk
tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; saringan-saringan pengklarifikasian (clarifying filters) untuk
air industri; sauna kompor; sauna pemanas; sauna wajah; scrubber gas [bagian dari instalasi gas]; scrubber gas dan aparat
pemurnian; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air;
sel bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; selang mandi; selimut pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub;
selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan rumah tangga; semi-otomatis mesin kopi listrik;
semprot kepala untuk mandi; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; senter untuk tujuan pencahayaan;
separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan; sepenuhnya otomatis
mesin kopi listrik; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga; serat aparat
pencahayaan optik; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink; sisi-entry mandi untuk digunakan oleh fisik cacat;
sistem chiller ice rink; sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya), catu daya dan
kabel; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak hidrolik opsional; sistem penyaringan
air minum; sistem sprinkler untuk irigasi; sistem sprinkler untuk irigasi rumput; sistem tumbuh hidroponik; sistem udara panas
matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot intensitas tinggi; sorot saku; spit pemanggang;
spit pemanggang untuk oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi; spouts dinding-mount untuk tenggelam; spouts
dinding-mount untuk toilet; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan; steamer rambut untuk salon kecantikan;
steker lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi bukan untuk keperluan medis; sterilisasi buku; sterilisasi listrik untuk
keperluan rumah tangga; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi
susu; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan industri; sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi uap untuk
penggunaan laboratorium; sterilisasi uap untuk penggunaan rumah tangga; sterilisasi uap untuk pengunaan industri; sterilisasi
uap untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi
ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi untuk instrumen bedah; sterilisasi
untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan industri; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk
penggunaan industrial; sterilisasi untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis; sterilisasi untuk sikat gigi;
sterilisasi untuk tujuan medis; stills *; stockpots listrik; sub modul pendingin untuk mesin pendingin atau sel bahan bakar;
sumbat untuk bak cuci; sumbu untuk korek api; superheaters uap untuk keperluan industri; susu instalasi pendingin; table-top
raclette panggangan, listrik; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air reverse osmosis; tabung
bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tabung pencahayaan; tajines, listrik;
tanaman desalinasi air; tanaman pembuangan limbah; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki air
panas tenaga surya; tangki air tekanan; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air; tangki pengolahan air limbah;
tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tank pengolahan air limbah untuk
keperluan industri; tank pengolahan air limbah untuk keperluan rumah tangga; tank toilet; tanur listrik untuk keperluan industri;
tealights LED; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; tempa, portable; tempat cuci piring; tempat cuci tangan
[bagian dari instalasi sanitasi]; tempat tudung lampu; tenda mandi; tenda mandi untuk berkemah; termo-pot, listrik; toaster roti;
toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi untuk digunakan oleh fisik cacat;
toilet hemat air; toilet kompos; toilet portable; toilet untuk hewan kecil; toilet, portable; tongkat cahaya chemiluminescent; trek
pencahayaan; trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; tudung ventilasi untuk kompor; tudung ventilasi untuk laboratorium;
tumbuk membuat mesin kue beras, listrik, untuk keperluan rumah tangga; tumpukan flare untuk digunakan dalam industri
minyak; tungku; tungku dan perapian; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku peleburan; tungku
pemanasan; tungku pembakaran kayu; tungku refraktori; tungku surya; tungku terbuka tungku; tungku untuk logam mencair;
tungku untuk memulihkan logam bekas; tungku, selain untuk penggunaan laboratorium; tutup pembuangan; tutup radiator; uap
aparat wajah [sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit AC; unit AC
jendela-mount; unit AC perumahan; unit air pelunakan; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel; unit
desalinasi; unit didinginkan untuk meracik minuman; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit lampu track listrik; unit
pelunakan air listrik untuk keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni udara untuk
keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan komersial; unit
pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pemurnian air osmosis
terbalik; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit pendingin untuk
mendinginkan kursi penumpang kendaraan bagian belakang; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu,
selain mesin penjual otomatis; unit penghilang bau ruang listrik; unit pengolahan air; unit pengolahan air untuk mengaerasi dan
sirkulasi air; unit penyaringan air; unit penyaringan air terbalik osmosis; unit penyulingan air; unit polimerisasi dipanaskan
untuk senyawa restorasi gigi; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan
[instalasi sanitasi]; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; ventilasi [AC] instalasi untuk
bangunan; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium; ventilasi penggemar untuk
digunakan dalam kendaraan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak,
gas dan pembangkit tenaga listrik; wadah pendingin dan wadah pembeku; walk-in freezer; wastafel dapur untuk penggunaan
komersial; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; window aparat AC; alat
pembersih untuk keran air; alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [self-draining] merupakan bagian dari instalasi
penyediaan air; alat sterilisasi air; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi; keran air; ketel air dan pendingin air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D172022056024
: 02/08/2022 09:08:54
:
: Yusri Lada

540 Etiket

: RT. 010 RW. 006 Desa Pukdale Kec. Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa
Tenggara Timur

Halaman 78 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nemo Craft
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning;hitam
: 18
: ===Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas untuk pria dan wanita; tas kecil untuk pria; tas tangan pria; tas tangan untuk
wanita; tas tangan wanita; tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022056025
: 02/08/2022 09:11:11
:
: EVA AIRWAYS CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, Taoyuan Hsien
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVA BizFam
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 16, 35, 39, 41
: ===Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer,
manual/petunjuk untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan; Brosur komputer; Buku dan majalah dalam
bidang hiburan; Tempat notepad; buku cerita; buku perjalanan; buletin cetak; dudukan untuk aksesori meja; kalender; kartu
Natal; kartu catatan; kartu nama; kartu pos; kartu pos gambar; kartu ucapan; label bagasi tercetak; majalah fitur umum;
majalah komputer; pemegang (tempat) kartu nama di meja; pensil; perencana hari; pulpen; tempat dokumen [alat tulis]; tempat
pena dan pensil; tempat tinta; tempat untuk pena dan pensil===
===Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko
yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
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; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk manfaat yang
disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; informasi dan saran komersial untuk konsumen; jasa pemasaran di bidang
perjalanan; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan
pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar,
buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan
dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk
hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler,
dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel yang menampilkan file
musik yang dapat diunduh; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel===
===Pengaturan tur perjalanan; bongkar muat kargo; informasi transportasi; jasa pengaturan perjalanan; jasa perencanaan rute
perjalanan; layanan agen perjalanan, yaitu, membuat reservasi dan pemesanan untuk transportasi dan layanan pemesanan
perjalanan; layanan pemesanan tiket perjalanan; memberikan informasi perjalanan wisata; panduan perjalanan dan layanan
informasi perjalanan; pelacakan kendaraan barang dengan komputer [informasi transportasi]; pemuatan kargo; pengiriman
barang secara ekspres melalui transportasi udara; pengoperasian dan pengorganisasian wisata perjalanan; pergudangan
barang; transportasi pengiriman melalui udara; transportasi penumpang melalui udara; transportasi udara untuk barang===
===melakukan tur berpemandu; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran];
menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; publikasi direktori cetak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: D172022056026
: 02/08/2022 09:12:35
:
: Damaris Sooai

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. El Tari II No. 85 RT.037 RW.017 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang, Nusa Tenggara Timur
:
:

Halaman 79 dari 854

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: The Icon
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning;hijau;merah
: 29
: ===salad buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D172022056027
: 02/08/2022 09:15:41
:
: Restu Herdani Baptista Dupe

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. El Tari II No. 85 RT.037 RW.017 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ayam Goreng Pak Restu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah;putih;coklat
: 29
: ===Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Kulit Ayam Goreng Tepung;
Usus Ayam Goreng Tepung; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022056029
: 02/08/2022 09:20:06
:
: Livia Chrestella Halim

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raffles Garden TB 3/47 Citraland, RT/RW: 003/004, Kel. Jeruk, Kec. Lakar Santri,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Biru Mudah
: 25
: ===Baju atasan crop; Pakaian linen; T-shirt; T-shirt lengan panjang; blus lengan panjang; celana kasual; jaket denim; jaket
lengan panjang; kemeja lengan panjang; pakaian; pakaian denim; pakaian linen; pakaian santai; pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D172022056029
: 02/08/2022 09:20:06
:
: Benny Tjundawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Soeharto RT.006 RW.002 Kel. Oepura Kec. Maulafa, Kota Kupang, Nusa
Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Maale
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru;putih
: 29
: ===Keripik Kalakai; Keripik paru; Keripik salak; Keripik tahu; keripik apel; keripik kedelai; keripik kentang rendah lemak; keripik
pisang; keripik sayuran; keripik singkong===

740

Halaman 80 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022056030
: 02/08/2022 09:21:20
:
: PT. FERIZZAQUE MANDIRI UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP Parung Beunying RT. 001 / RW. 018, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15414
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FERIZZA RICS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru; Merah;
: 42
: ===Perawatan perangkat lunak komputer; instalasi perangkat lunak komputer; jasa perangkat lunak sebagai layanan
(software as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk melapisi templat prostetik pada gambar radiologis,
melakukan pengukuran pada gambar dan templat posisi; konsultasi perangkat lunak komputer; pembaruan perangkat lunak
komputer; pembuatan perangkat lunak; pemeliharaan perangkat lunak komputer; perancangan, pemeliharaan, pengembangan
dan pemutakhiran perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022056031
: 02/08/2022 09:21:59
:
: WAHYUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jambu Wonokromo Rt 01/ 06 Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah,
56351
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Zain Collection
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna gold adalah Warna favorit dari Kami Dalam menciptakan Paduan warna
: 25
: ===Hijab; Hijab olahraga; dalaman jilbab; jilbab; syal dan jilbab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022056032
: 02/08/2022 09:22:59
:
: RIZMAN SUDARMANTO,S.Ip

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Maltra Residence D7 RT.02 RW.07 Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir , Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40184
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jameena Quinn
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===Celana jeans; Celana pelindung kaki; Hijab; Hijab olahraga; Kaos kaki bayi; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk
mantel; 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

Halaman 81 dari 854

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); baju busana muslim; celana dalam wanita;
celana kasual; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja
formal; kemeja golf; kemeja lengan panjang; kerudung; kerudung [pakaian]; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; 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 kulit; sepatu santai===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022056033
: 02/08/2022 09:23:21
:
: TJIU FA

540 Etiket

: CARINA SAYANG BLOK. S/17, KEL. RAWA BUAYA 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
: Jemico + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, MERAH
: 25
: ===Busana Muslim; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Masker penutup mata untuk tidur;
Masker wajah (pakaian); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Sol sepatu; Sweater; atasan [pakaian]; baju busana
muslim; 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 anak; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam];
celana bayi [pakaian]; celana leging; celana pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang untuk
anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bayi; celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek untuk anak-anak; celana popok bayi; celana untuk anakanak; celemek [pakaian]; chullos [topi dengan penutup telinga]; dasi; dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; earbands
[pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak;
gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; hoodies; ikat pinggang [bagian dari
pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; jaket; 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 hujan; jas
[pakaian]; jas hujan; jas kulit; kaus [pakaian]; kaus kaki; kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerudung
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; manset; manset lengan kemeja; mantel; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; 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; setelan jas; stoking dan celana ketat
tipis wanita; sweater bayi; tali sepatu; topi; topi kertas [pakaian]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022056034
: 02/08/2022 09:24:00
:
: PT. KARYA NIAGA BERSAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Terusan Batu Bara No. 27-29, Kota Malang, Jawa Timur, 65124
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: XZONE + Lukisan/Logo
: XZONE = Daerah X / Daerah Untuk Mengekspresikan Diri

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah, Abu-Abu
: 34
: ===rokok; rokok kretek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022056035
: 02/08/2022 09:28:14
:
: RAYENDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM METLAND JL JAMBRUD RAYA BLOK R7/19 RT 002/008, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, 17510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROLIX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH ,KUNING ABU ABU DAN HITAM
: 1
: ===Kimia untuk pembersih; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia untuk
pembersih dan pengkilat cat mobil; bahan kimia untuk perawatan dan pemeliharaan otomotif; cairan kimia untuk pembersih
karburator; pembersih carbon untuk mobil; penghancur/pembersih kerak karbon; produk pembersih mesin berbahan dasar
kimia; sediaan kimia untuk perawatan mesin dan aditif untuk bahan bakar bensin dan solar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D122022056036
: 02/08/2022 09:28:34
:
: ASNIATUL JAMILAH, S.PD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. A Yani Km. 6 BIP Komp. BIP Kasturi Raya No.19 RT.016 RW.002 Kel. Pemurus
Dalam Kec. Banjarmasin Selatan , Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70248
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MELLANIE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu
: 25
: ===Celana; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Tutup kepala; alas kaki; baju
setelan; blazer; cardigan; celana leging; gamis; gaun; jaket [pakaian]; kaos; manset; pakaian; pakaian jadi; pakaian rajut; rok;
sarung tangan; setelan baju (sweat suits) sweater; syal; topi; tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022056037
: 02/08/2022 09:29:14
:
: Wahyu Kurniawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Srigunting VIII no 20, RT 007 RW 11, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INA SUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Biru
: 30
: ===Pastel daging; kari; kue basah; kue pastry; kue sus; kulit pie; pie cokelat; puff krim; puff pastry (roti)===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022056038
: 02/08/2022 09:30:29
:
: PT. Global Data Inspirasi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Cik Di Tiro No 34 Terban Gondokusuman Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mobilite
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Pink
: 9
: ===Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa;
Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; perangkat lunak; perangkat lunak untuk analisis data
bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022056039
: 02/08/2022 09:31:44
:
: PT. Citra Asih Aromindo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jelambar Kav. Polri Blok D14 No. 1163 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MARLBORO BLACK
:

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
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi
untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik;
Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu
atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan
bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik);
Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur
badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim 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); Pewangi badan (kosmetik); Pomade alis;
Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan
kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial
scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk 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, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok
dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut
tanpa obat; 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); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); ambergris [parfum]; apitoxin [racun lebah madu]

740
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untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; 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); dasar untuk parfum bunga; deterjen; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens
yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik;
gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik);
gel wajah [kosmetik]; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan
sediaan kosmetik; highlighter (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 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 non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik
tabir surya; kosmetik tanpa obat; 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 dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; 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 dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim
wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; 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 mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; membersihkan dan menyinari
sediaan daun tanaman; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; 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 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; 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; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dan air toilet; parfum
dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; 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; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara 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 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]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade
rambut; pomade rambut 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; reed diffusers terdiri
dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun batangan
untuk mandi; sabun cair; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi cair; sachet parfum; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan abrasif; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik
dan tidak mengandung obat-obatan]; 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 kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan
make up artis; 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 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 make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi
busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran
(shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk
keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan
pribadi; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
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pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda;
sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan
rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pengeritingan dan pengeritingan
permanen; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir tanpa obat;
sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); 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 perawatan
wajah kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelahcukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan
untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk
membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghilangkan
kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan
rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan, termasuk
krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung
vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
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; tata rias
dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat
dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan
pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022056040
: 02/08/2022 09:31:54
:
: WALID MUHAMAD AL KATIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GLATIK NO. 70 RT.001 RW.009 KELURAHAN RANDUGUNTING, KECAMATAN
TEGAL SELATAN, Kota Tegal, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ABUMALIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 25
: ===Sarung batik; Sarung tenun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022056041
: 02/08/2022 09:32:06
:
: BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12, Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: BABYDOES

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

: Hitam & putih
: 20
: ===Alas tidur atau alas ganti popok; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau
tempat main bayi; Box bayi; Furnitur untuk anak-anak; Kantong tidur untuk berkemah; Keset untuk bayi; Kotak penyimpanan
(furnitur); Kursi bayi; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk goyang
dengan gantungan mainan (bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan dan di
turunkan; Kursi duduk mandi; Lemari anak-anak; Lemari serbaguna; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja ganti
untuk bayi; Meja seterika / gosok; Panggung ganti bayi; Peti untuk menyimpan mainan; Rak menjadi furnitur kamar bayi;
Tatakan ganti untuk bayi; Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur
per (spring bed); alas tidur [tikar atau bantal]; alat untuk membantu bayi berjalan; ayunan beranda; baby bouncers [kursi]; bak
plastik; bangku dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam; bangku kecil; bangku untuk bayi; bantal anti-roll untuk
bayi; bantal bersalin; bantal dacron; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan leher tiup; bantal dukungan untuk
digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling; bantal menyusui; bantal penyangga kepala; bantal penyangga kepala untuk
dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal posisi kepala untuk bayi; bantalan kantong
tidur; bayi guling; boks berpagar portabel untuk bermain bayi/anak kecil; boks perjalanan; boks untuk bayi; boneka binatang;
buaian; buaian berbentuk keranjang untuk bayi; buaian portabel; buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; bumper buaian,
selain sprei; dasar tempat tidur; dipan untuk bayi; furnitur bayi; furnitur untuk bayi dan remaja; furniture / perabot rumah tangga
dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; gerbang bayi; gerbang bayi dari logam; gerbang keselamatan,
bukan dari logam, untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbang pengaman dari logam untuk bayi, anakanak, dan hewan peliharaan [perabot]; guling; guling berbusa; guling latex; kasur berpegas; kasur dacron; keranjang bayi;
kursi anak TK/Paud; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi booster untuk anak-anak; kursi disesuaikan untuk
bayi; kursi duduk berroda; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi lipat; kursi lipat
stadion portabel; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi tinggi; kursi tinggi
untuk bayi; kursi untuk anak-anak; lemari; lemari berlaci; lemari besi; lemari handuk; matras kantong tidur untuk berkemah;
meja; meja anak TK/Paud; meja belajar; meja ganti popok bayi; meja kerja; meja lipat; meja makan; meja pijat; meja portabel;
meja tulis; memantul buaian; mengubah tikar bayi; mengubah tikar bayi portabel; pelindung bumper untuk boks bayi; pijakan
kaki; platform ganti bayi yang terpasang di dinding; platform ganti popok [serbet] yang dipasang di dinding; playpens untuk
bayi; rak penyimpanan; rak untuk buku; rel tempat tidur; sofa; tabung plastik; tabung plastik yang bisa dilipat; tangga dari kayu
atau plastik; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi
mainan gantung; tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat tidur; tempat tidur bayi; tempat tidur kursi; tempat
tidur lipat; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur
untuk anak-anak; tikar kantong tidur; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk playpens bayi; wadah
penyimpanan yang bisa dilipat, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022056052
: 02/08/2022 10:13:56
:
: Ilham Ramdiansyah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GG. Warung Seri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16720
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Choco Bites Favorite
: Choco berarti coklat Bites gigitan Favorite berarti kesayangan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye,Putih,,Krem
: 30
: ===cokelat yang mengandung susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022056066
: 02/08/2022 10:31:01
:
: BATHARA SANJAYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BUKIT CIMANGGU VILA, BLOK S-11, NO.27, Kota Bogor, Jawa Barat, 16166
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAC AC SPECIALIST
: khusus menangani penyejuk udara ruangan type rumahan dan perkantoran

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: MERK KOMBINASI WARNA KUNING BIRU
: 11

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Evaporator untuk pendingin udara; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Peralatan pendingin udara bergerak;
Peralatan pendingin udara jendela; Unit pendingin udara perumahan; alat pendingin udara dan kipas; alat-alat pendingin udara
listrik; aparat pendingin udara; pendingin udara; saringan udara untuk alat pendingin udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022056160
: 02/08/2022 13:29:34
:
: AGUS AHMAD MARZUKI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: REMBES RT 7 RW 1 DESA REMBES KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN
SEMARANG, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50772
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AHMAD MEBEL
: USAHA MEBEL MILIK AGUS AHMAD MARZUKI

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNSUR WARNA : HITAM, BACKGROUND : PUTIH
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022056178
: 02/08/2022 13:49:18
:
: ZULKIPLI NASUTION

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Taman Sari No. 106 A/56 RT. 001 RW. 006 Kel. Lebak Siliwangi Kec. Coblong ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40132
: 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
: DUKIKOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih, hitam, coklat, merah jambu
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa kursus; Penyediaan kursus pendidikan; layanan pelatihan pendidikan komputer;
mengatur kursus pelatihan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; pendidikan,
pengajaran dan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022056180
: 02/08/2022 13:50:32
:
: PT. AIMI CAPITAL INDONESIA

540 Etiket

: ASG TOWER LT. 15, JL. PANTAI INDAH KAPUK BOULE KAMAL MUARA,
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALPHAGRAIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, HITAM, PUTIH
: 5
: ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu herbal; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Korek kuping untuk keperluan medis;
Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Krim Jerawat; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Minuman
kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman pelangsing; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung
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obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang mengandung vitamin; Minyak Esensial
(essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak kayu putih; Nutraceuticals untuk digunakan
sebagai suplemen diet; Obat Pemutih; Obat penambah nafsu makan; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; PEMBALUT
HIGIENIS; Pembalut untuk haid; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Ramuan obat tradisional Cina; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pencuci piring; Sediaan dan
bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar),
keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan;
Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan
manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka
bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk perawatan
kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan;
Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; 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 vitamin, mineral dan
nutrisi; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement bernutrisi; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang
mengandung madu; acai powder, suplemen diet; air mineral untuk keperluan medis; analgesik; bahan obat untuk penggunaan
manusia; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan
medis; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; busa pembersih tangan untuk desinfektan; campuran
minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet;
campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen
makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; desinfektan;
desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot;
desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan;
desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan
untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk
peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan
instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; disinfektan serba guna; enzim untuk suplemen diet; farmasi; gel pembersih
kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; ginseng untuk keperluan pengobatan; gula diet
untuk keperluan medis; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu tradisional; kain yang diresapi
dengan desinfektan; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul gelatin untuk
obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk keperluan medis; kapsul untuk obat-obatan;
kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kasein untuk
suplemen diet; kolagen untuk keperluan medis; kosmetik yang mengandung obat; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang
mengandung obat; krim anti jerawat; krim antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim kulit berbasis kortison; krim
kulit obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim
pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; losion sanitasi
tangan untuk desinfektan; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat
untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion tangan
antibakteri; lotion wajah obat; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan
disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis
atau kedokteran hewan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; makanan/minuman suplemen kesehatan; mineral dan suplemen mineral; minuman diet untuk bayi
yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi
untuk penggunaan dokter hewan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan
menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan);
minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati;
minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman suplemen diet;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minyak ikan untuk keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; obat
alergi; obat antijamur; obat dan salep herbal; obat jerawat; obat penggemuk badan; obat traditional penggemuk badan; obatobatan; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi;
obat-obatan herbal; obat-obatan mentah; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obatobatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan
manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati
penyakit pencernaan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obatobatan untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular;
obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan,
sediaan medis dan kedokteran hewan; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pelembab kulit obat;
pelembab wajah obat; pembalut wanita; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; penyeka yang
diresapi dengan desinfektan; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam
darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; permen yang mengandung obat; permen, obat;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk pati dan pati untuk keperluan
diet dan farmasi; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal
untuk keperluan diet atau medis; protein untuk suplemen diet; racun antiserum; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
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obat; salep kulit terbakar; sediaan antibakteri; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan
diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan disinfektan
dan penghilang bau serba guna; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri;
sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit selama kehamilan;
sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit;
sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
gangguan terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis;
sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai
suplemen diet; sediaan obat; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan mual;
sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan
perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis;
sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan vitamin; sediaan
vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin dan mineral; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis; spons yang diresapi dengan desinfektan; suplemen diet; suplemen diet albumin;
suplemen diet alginat; suplemen diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah;
suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet
normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan;
suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis;
suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina;
suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass;
suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen makanan;
suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri
dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama
terbuat dari minyak; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen
makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen mineral; suplemen nutrisi
ekstrak herbal; suplemen protein diet; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair;
suplemen vitamin dan mineral; tablet hisap obat; tablet-tablet yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat;
teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; tisu yang diresapi dengan desinfektan; toner kulit obat; tonik [obat-obatan];
tonik restorative (obat-obatan); vitamin; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang terdiri dari
vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022056183
: 02/08/2022 13:54:22
:
: HERITA ZAHARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KERTAWIBAWA NO. 517 RT. 04 RW. 04, PASIR KIDUL, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah, 53135
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Al Jazair Franchise
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Oren
: 30
: ===Nasi Kebuli; Nasi dalam kemasan; Seduhan dari rempah-rempah; kopi rempah; nasi ayam; roti dibumbui dengan rempahrempah; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022056185
: 02/08/2022 13:56:01
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT RANJANI JAYA LESTARI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Duta Harapan Indah Blok UU No.22 RT/RW:008/002, Kapuk Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara , Kota Administrasi Jakarta Utara, 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
: NGEWARUNG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Kembang gula beku; Permen Asam; Permen Jahe;
Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen
pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam bentuk bubuk; Produk gula-gula dan kembang gula; apel berlapis
permen; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; dekorasi permen untuk kue; gelang permen; gula
permen karet; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; kalung permen; karamel [permen]; 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; marsmalow; mint untuk permen; permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas
gula; permen berbasis pati; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen ginseng; permen
ginseng merah; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen jagung; permen kacang lokus; permen karet; permen
karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan
medis; permen karet kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas;
permen nougat; permen pelega tenggorokan; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa mint; permen rebus;
permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yogurt beku; popcorn berlapis permen; praline
(permen); sherbet fountains (permen); sweetmeats [permen]; topping marshmallow; yoghurt beku (es permen)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022056192
: 02/08/2022 14:22:43
:
: PT Angkasa Kreatif Indonesia

540 Etiket

: Tokopedia Tower Lantai 18, Jalan Prof. DR. Satrio Kavling 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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
: FUTURE CREATIVE NETWORK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, kuning
: 42
: ===Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke
merchant/partner; Memberikan layanan konsultasi untuk orang lain yang berkaitan dengan manajemen data dan
pengembangan infrastruktur teknologi informasi; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer
melalui suatu situs web; jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer; jasa konsultasi piranti lunak; jasa konsultasi
teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, database, dan
aplikasi; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat-perangkat lunak
komputer dan penerapan-penerapan untuk perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi,
kabel, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; layanan
komputer, yaitu, manajemen jarak jauh dan manajemen di tempat untuk sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti
lunak untuk pihak lain; layanan konsultasi dan konsultasi teknologi; penyediaan informasi mengenai teknologi dan
pemrograman komputer; perencanaan, desain dan implementasi teknologi komputer untuk pihak lain===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022056193
: 02/08/2022 14:24:42
:
: DAFFA RAFIS MUHAMAD

540 Etiket

: Kp. Gintung Cireundeu Rt.001/008
Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur
Kota Tanggerang Selatan, Banten, Banten
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Faishal Abdul Aziz S.M.
: X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan
Raya Kav.100

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MENYA - UKI + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam dan putih
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai teh; Layanan kedai
makan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran Prasmanan; jasa katering untuk kafetaria
perusahaan; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan hotel; layanan kafe dan
bar makanan ringan; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria dan kantin; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022056196
: 02/08/2022 14:26:29
:
: Euclid Labs, Inc.

540 Etiket

: 332 Pine St, Suite 800, San Francisco,
California 94104, United States
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAGIC EDEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 35, 38, 9, 41, 42, 45
: ===Jasa toko eceran secara online; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan
layanan; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara
online sehubungan dengannya; jasa ritel; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni,
penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; layanan bisnis; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan
transaksi cryptocurrency; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi produk
konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat
dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan
lelang online; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; pengumpulan,
kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
pasar online===
===Jasa telekomunikasi; Streaming materi audio dan video di Internet; jasa penyediaan forum dan ruang obrolan secara
online; 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; streaming audio dan
video; streaming data; transmisi data elektronik===
===Dompet elektronik yang dapat diunduh; File multimedia yang dapat diunduh berisi teks yang diautentikasi oleh token yang
tidak dapat dipertukarkan [NFT]; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data
elektronik, gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi mata uang
kripto menggunakan teknologi blockchain; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan,
pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi
pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik
untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak pemrosesan pembayaran elektronik; Perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; dompet elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; file
multimedia yang dapat diunduh; materi digital yaitu token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); media digital yang dapat
diunduh yaitu digital collectible yang dibuat dengan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; perangkat keras komputer;
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perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk
item virtual; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan komputer global; perangkat lunak koleksi digital menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain
dan kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata
uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan mengelola digital collectible; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengelola layanan koleksi digital- pasar untuk transaksi- dan registri menggunakan
teknologi perangkat lunak berbasis blockchain dan kontrak pintar (smart contracts) untuk koleksi digital token label putih yang
tidak dapat dipertukarkan; perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi
rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak
permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak untuk
digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto
token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak 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;
rekaman audio dan video yang dapat diunduh; rekaman video; ===
===Layanan hiburan, yaitu, menyediakan hiburan konten dan pengalaman interaktif realitas virtual, augmented reality, dan
realitas campuran; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan realitas virtual online, realitas tertambah, dan lingkungan realitas
campuran; Layanan permainan realitas virtual; Layanan produksi dan penerbitan hiburan multimedia; 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;
Menyelenggarakan pameran, acara, dan konferensi untuk tujuan hiburan dan budaya; Produksi dan pasca produksi konten
hiburan multimedia; Produksi realitas virtual, realitas tertambah, dan video realitas campuran untuk tujuan hiburan; Produksi
rekaman suara, video dan multimedia; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu
animasi dan video untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital
collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu seni untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa
permainan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif
dan konten realitas virtual/maya (virtual reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan hiburan; layanan
penerbitan elektronik; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online; penyediaan film, pertunjukan televisi dan
kartun yang tidak dapat diunduh===
===Desain sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan; Jasa dan saran dalam hal mengontrol akses orang, yaitu
menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja yang menampilkan teknologi yang memberikan anggotanya
kemampuan untuk masuk ke area daring yang dilindungi supaya dapat melakukan aktivitas layanan keuangan atau
memfasilitasi transaksi e-commerce; Jasa-jasa komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk transmisi elektronik dan pengiriman konten audio,
video dan multimedia; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web
untuk e-commerce; Layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk
perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan
mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Layanan platform as a service (PAAS) yang menampilkan
perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan bisnis elektronik dan transaksi e-commerce;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memudahkan anggota komunitas
online membelanjakan dan memperdagangkan token yang tidak dapat dipertukarkan; Menyediakan perangkat lunak online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk memperdagangkan, mengirim, menerima, menerima dan
mengirimkan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan mengelola
transaksi pertukaran; Pengembangan perangkat lunak untuk permainan (game); Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan kartu
kredit atau pembayaran langsung untuk pedagang; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti
lunak komputer untuk digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks,
video, gambar dan multimedia; desain dan pengembangan jaringan komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak
permainan komputer; desain dan pengembangan sistem keamanan data elektronik; desain token yang tidak dapat
dipertukarkan (NFT), pengembangan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); desain, pengembangan dan implementasi
perangkat lunak audit dan keamanan untuk platform berbasis blockchain; desain, pengembangan, dan implementasi
perangkat lunak; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk blockchain; desain, pengembangan, dan
implementasi perangkat lunak untuk layanan verifikasi pihak ketiga untuk transaksi mata uang digital, termasuk tetapi tidak
terbatas pada transaksi yang melibatkan mata uang bitcoin; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital,
token kripto (crypto token) dan dompet token utilitas; hosting server; jasa hosting situs web; jasa hosting situs web interaktif
yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa komputer, yaitu,
menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan platform
perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); 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 penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait
dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa/layanan platform sebagai suatu layanan (PaaS); konsultasi di
bidang perangkat lunak keamanan; layanan enkripsi data; layanan enkripsi data yang menampilkan teknologi perangkat lunak
blockchain dan protokol peer-to-peer untuk menyediakan penyimpanan cloud yang aman, pribadi, dan terenkripsi; layanan
keamanan data; layanan pemrograman komputer; layanan penyimpanan data elektronik; layanan platform sebagai layanan
(PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang
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terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital,
token kripto, dan token utilitas; menyediakan layanan otentikasi untuk menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis
blockchain untuk transaksi cryptocurrency; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud
computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk aplikasi dan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality), realitas
tertambah (augmented reality); menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud computing)
yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam penyimpanan data elektronik; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengirim, berbagi, menerima, mengunduh,
menampilkan, berinteraksi dengan dan mentransfer konten, teks, karya visual, karya audio, karya audiovisual, karya sastra,
data, file, dokumen dan karya elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk manajemen basis data; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak simulasi online yang tidak dapat
diunduh untuk memperdagangkan token yang tidak dapat dipertukarkan yang digunakan dengan teknologi blockchain;
menyediakan perangkat lunak komputer online untuk manajemen jaringan; menyediakan perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang
kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital,
token kripto (cryto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet mata uang
kripto; menyediakan perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan perangkat lunak yang
memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor, mengelola,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang,
mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya di platform perdagangan; menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data,
informasi, dan konten multimedia; menyediakan situs web yang menampilkan informasi keuangan mengenai mata uang
digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan pembayaran
token utilitas; penambangan data; pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; penggunaan sementara
dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; 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; pengunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk cloud, web dan
pemantauan kinerja aplikasi; penyediaan penggunaan sementara online untuk piranti lunak komputasi cloud yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan pada manajemen database dan penyimpanan data elektronik; platform sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video, gambar
foto, teks, grafik dan data; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan
sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); 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; rekaman cloud dan
layanan penyimpanan===
===Menyediakan layanan otentikasi untuk informasi identifikasi pribadi; jasa jejaring sosial daring (online); jasa jejaring sosial
daring (online) untuk investor yang memungkinkan perdagangan finansial/keuangan dan pertukaran mata uang digital
(financial trades and exchange of digital currency), mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa penyediaan informasi keamanan melalui
situs web; konsultasi kepatuhan peraturan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan
blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan aplikasi token utilitas; layanan verifikasi identitas [keamanan
komputer]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022056198
: 02/08/2022 14:28:25
:
: PT. MAJULAH PUTRA BANGSA

540 Etiket

: KAWASAN INDUSTRI PASAR KEMIS JL. PUTRA UTAMA BLOK D. I/D. II, KEL.
SUKA ASIH, KEC. PASAR KEMIS, Kabupaten 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 Lukisan
: LUKISAN IMAJINATIF
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 7
: ===Mata jet Bagian dari Pompa Air; Mesin pompa pembuang air; Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Pompa bahan
bakar untuk mesin ; diafragma pompa; katup [bagian pompa]; pompa air bensin; pompa air dc; pompa air listrik; pompa
pengisian bahan bakar hidrogen untuk stasiun pengisian (bahan bakar); pompa sentrifugal; pompa, listrik===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022056199
: 02/08/2022 14:28:44
:
: PT GUDANG SABN INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Wilayut Klagen, Kelurahan Wilayut, Kecamatan Sukodono, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61258
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUDANG SABUN INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Putih, Hijau, Biru, Putih
: 3
: ===Bibit parfum; Cairan untuk menyetrika; Deterjen cair konsentrat; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat;
Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih kaca; Pembersih serba guna; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pewangi
pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sabun Cuci Piring; Sabun tangan cair; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan
(semir); bahan-bahan dan sediaan pembersih; cairan pembersih; cairan pencuci; cairan penghilang noda; deterjen; deterjen
pencuci piring cair; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih berbentuk krim; sabun batang; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sahampoo untuk kendaraan; sampo mobil; sediaan pewangi ruangan; sediaan
untuk mencuci; semir mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022056205
: 02/08/2022 14:38:50
:
: CAI PINGLANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok E3 No.3 , Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LELEBROTHER + HURUF KANJI
: Huruf Kanji artinya LELEBROTHER

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 permainan (playthings) elektronik; Alat permainan edukasi; Balon mainan; Bank mainan; Barangbarang permainan busa baru; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang pelindung yang diperkuat untuk latihan
kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola mainan; Bola salju mainan; Boneka mainan; Boneka
mainan hewan (dengan isi); Catur Cina [permainan]; Deck (papan pijakan kaki) papan luncur dan piring terbang untuk
permainan melempar; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kartu perdagangan (permainan kartu); Kasing untuk mesin
permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kereta luncur salju (mainan); Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan
pancing; Koper yang diadaptasi untuk peralatan pancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kursi untuk permainan (kursi
permainan interaktif untuk permainan video); Lemari papan permainan panah-panahan; Lilin mainan; Lilin pemodelan mainan;
Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan LED tongkat cahaya; Mainan action figure dengan kepala besar; Mainan air (selain
alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; Mainan dari logam; Mainan
dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan ketangkasan;
Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh karakter; Mainan untuk
dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan resin; Mainan untuk hewan peliharaan
rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; Mainan yoyo; Mainan, barang permainan dan olahraga,
yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka untuk
permainan, bola plastik untuk permainan, jaring ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan
otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau
yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal
kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk
anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali
atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
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

740
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dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Meja permainan basket; Meja permainan basket elektronik; Mesin permainan
arcade; Mobil yang dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau alat permainan); Patung mainan yang dapat
dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan
sebagai mainan dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari
perlengkapan, bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan
dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat
dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa
dan menyimpan bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan, semua barang di atas untuk
anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Pengarah senar
pancing (digunakan pada batang pancing); Perangkat (dijual lengkap) untuk membuat mainan-mainan model; Perangkat dari
bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mobil
mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk
menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari bagian
(dijual lengkap) untuk penyusunan mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat ember
dan sekop untuk permainan di pantai; Perangkat kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Perangkat model mainan;
Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif, teka-teki, mainan dan permainan pembelajaran taktil, permainan
dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan dot matrix kristal cair;
Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; Permainan edukasi taktil (alat
permainan); Permainan elektronik; Permainan informasi trivia dan mesin arcade permainan video elektronik; Permainan pesta
untuk dewasa dan anak-anak; Permainan teka teki dengan menyusun gambar; Permainan video elektronik dengan tipe
arkadia; Permainan video untuk digunakan dengan televisi; Permainan video yang dioperasikan dengan koin; Permainan yang
dimainkan di permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang
dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat
mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan,
mainan dan alat-alatnya; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras),
bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga),
bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga);
Permainan-permainan; Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakasperkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal. (Games; Rumah mainan; Sepatu roda mainan; Set Mainan; Struktur
gedung mainan; Tenda mainan; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan
untuk memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala
tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk permainan;
Tongkat pemukul permainan kriket; Topeng mainan dan kostum; adonan mainan; aksesoris untuk bangunan mainan;
aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan
tokoh aksi; alat genggam untuk permainan elektronik; alat mainan; alat musik mainan; alat peringatan (indikator gigitan) untuk
digunakan pada alat pancing; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat permainan genggam
untuk anak-anak; alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon praktis; alat untuk permainan elektronik yang
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; angka model skala [mainan]; artikel pakaian untuk
mainan; baju besi mainan; bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon mainan; bangunan mainan;
bangunan model skala [mainan]; bata bangunan mainan; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beberapa
tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan
kendaraan mainan [mainan]; binatang mainan; blok (mainan); blok bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok bangunan
mainan yang mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; bobot (pemberat) pancing; bola mainan; bola
permainan; bola untuk permainan; bola untuk permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar
lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; boneka beruang
mainan; boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka mainan; boneka mainan
berkarakter; buah-buahan Mainan; burung mainan; busur dan panah mainan; cendera mata mainan dari kertas; cindera mata
berupa mainan kecil; colokan pancing; dam [permainan]; drone [mainan]; furnitur mainan; game, mainan dan mainan;
gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan; garasi mainan pit stop; gasing (mainan); gelang slap (mainan);
gelembung sabun [mainan]; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gitar mainan; hanafuda playing cards
[Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang
dikendalikan radio; helm mainan; hexacopters [mainan]; ikan mainan; jam mainan; jam tangan mainan; jaring mainan kupukupu; jaring untuk permainan bola; joran pancing dan perlatan pancing; joystick untuk permainan video; kacamata mainan
prisma; kapal mainan; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang
angkasa mainan; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap;
kartu trivia [permainan]; karuta playing cards [permainan kartu Jepang]; kasing untuk kendaraan mainan; kastil mainan; kasus
untuk struktur mainan; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan bertenaga gesekan; kendaraan
mainan elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu);
kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam
bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan
peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan
mainan yang dikendalikan radio; keping permainan yang digunakan oleh pembagi kartu dan pemain kartu dalam permainan
poker; kereta bayi mainan; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju, anak panah,
papan panah (mainan); kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kerucut slalom (mainan); kincir
mainan; kit model skala [mainan]; komputer mainan (tidak bekerja); konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk
mengoperasikan mainan dalam bentuk kendaraan; kosmetik mainan imitasi; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak
musik mainan; kotak pasir [mainan]; kotak pasir mainan; kotak peralatan pancing [alat memancing]; kotak surat mainan; kotak
untuk umpan pancing; kuku mainan; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar elektronik; kumpulan permainan papan;

Halaman 96 dari 854

landasan pacu plastik (mainan); lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi;
mainan aksi elektronik; mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi
yang dioperasikan dengan baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan
aktivitas multipel elektronik dan permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak
dengan beberapa aktifitas; mainan anjing; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta;
mainan bayi; mainan bean bag; mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang
yang diisi kain/kapas; mainan bola untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan
boneka jari; mainan buaian; mainan bunga; mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game output video; mainan dan
masker wajah hal yang baru; mainan dari logam; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan;
mainan elektronik; mainan elektronik yang digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat
penerima televise); mainan fidget spinner; mainan figur/orang-orangan [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan
genggam untuk anak-anak; mainan genggam untuk bayi; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang
mengandung catnip; mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan
jarum jam yang terbuat dari logam; mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet;
mainan karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk
kotak/perangkat; mainan kolam renang dan tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular;
mainan kotak musik; mainan kotak pasir; mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk
piringan; mainan lunak; mainan lunak berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk
binatang; mainan mandi tiup; mainan mekanik; mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan
mesin pemotong rumput; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan
muntah untuk bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung
lunak; mainan peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan pengembangan sandiwara; mainan perangkat
model; mainan perkembangan bayi; mainan permainan peran; mainan pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan
plastik untuk digunakan di kamar mandi; mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; mainan remas; mainan ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap;
mainan skuter; mainan struktur gedung dan trek kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan
warna; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan
aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi;
mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant (bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara;
mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang
dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk
melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah
kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan,
semprotan air mainan; makanan mainan; masker wajah menjadi mainan; mata kail pancing; meja permainan; membuat sketsa
mainan; mendorong mainan; meninju mainan; mesin dan permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin);
mesin game pinball (mainan); mesin pengocok kartu permainan; mesin permainan cakar derek; mesin permainan elektronik;
mesin permainan hiburan; mesin permainan komputer; mesin permainan output video untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin permainan video rumah; mesin permainan video untuk digunakan
dengan televisi dan permainan video yang di kontrol dengan tangan untuk digunakan dengan sistem konsol permainan video;
mesin uap model mainan; mikroskop mainan; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan perang; miniatur-miniatur
untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil
balap mainan yang dikendalikan radio; mobil mainan; mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan
dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; mobil slot [mainan] dan bagiannya; model
mainan; model skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model untuk digunakan pada permainan peran;
model-model untuk digunakan pada permainan perang; motor mainan menggunakan aki (accu); naik mobil mainan; ornament
musiman (mainan); otopet mainan; palet (permainan); panah mainan; pancing bersandar; pancing mainan; papan permainan
basket; papan-papan permainan-permainan; pasak slalom (mainan); patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung
mainan plastik yang dijadikan model; patung mainan yang dapat dikoleksi; patung-patung mainan plastik; pedang mainan;
pegangan pancing; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk konsol permainan genggam;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar
yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk perangkat permainan genggam; pelindung
layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video
elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk
perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk
unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pemain rekaman mainan; pembatas balok
(mainan); pembuat mainan nois; pemegang pancing; pemukul bola untuk permainan; pemutar rekaman mainan untuk
memainkan lagu dan kaset; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game;
pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali untuk mobil mainan; penggulung pancing;
pengontrol permainan video; pengontrol untuk pesawat mainan; peralatan audio mainan; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan
peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan
musik mainan; peralatan pancing; peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer selain
yang dioperasikan dengan koin atau diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; peralatan permainan papan;
peralatan permainan video dan komputer selain dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan
penerima televisi.; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar
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tampilan eksternal atau monitor; peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; perangkat model keterampilan
mainan figur; perangkat permainan catur; perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan; perlengkapan lapangan
permainan, yaitu pembatas untuk lapangan olahraga tim; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis
lapangan dan peluit, dan perlengkapan permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan anak
panah elektronik; permainan arcade; permainan bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan bingo;
permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan dam (games); permainan dan alat-alat permainan; permainan dari
Mexico (pinata); permainan di atas meja; permainan elektronik genggam untuk anak-anak; permainan elektronik genggam
untuk bayi; permainan elektronik yang digenggam; permainan gelang; permainan hoki; permainan kartu; permainan
keterampilan aksi; permainan komputer elektrik selain yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi;
permainan komputer genggam; permainan manipulatif; permainan meja video terkomputerisasi untuk tujuan permainan;
permainan memori; permainan paddle ball; permainan papan; permainan pengajaran elektronik; permainan peran; permainan
perang atau permainan peran; permainan perang menggunakan model-model tentara; permainan portabel dan mainan yang
menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan; permainan trivia dimainkan dengan kartu
dan komponen permainan; permainan untuk diruang tamu (parlour); permainan untuk mesin game; permainan untuk pesta;
permainan video elektronik genggam; permainan video tidak untuk untuk digunakan dengan televisi; permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar
atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat mainan sling; pesawat terbang mainan; pesawat
terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio; piano mainan; piring
terbang (mainan); piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket
lotere, cakram terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; pistol mainan; pistol mainan udara; pistol
tutup mainan; pogs [mainan]; ponsel mainan; pushchairs mainan; rattles [mainan]; reproduksi miniatur stadion, yaitu, mainan
model stadium kecil yang terbuat dari plastik; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda kemudi
mainan; roda omni [robot mainan]; roda untuk kendaraan mainan; roket mainan; rumah mainan; rumah mainan anak-anak;
sarung pistol mainan; sarung tangan batting [aksesoris untuk permainan]; sendok garpu mainan; senjata mainan; senjatasenjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; sepeda mainan; sepeda mainan elektrik; sepeda model skala
menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan];
set alat mainan; set konstruksi mainan; set mainan balap; simpai (mainan); skuter [mainan]; slide [mainan]; stasiun layanan
mainan; struktur model skala [mainan]; tabel permainan video craps komputerisasi; tali untuk permainan lompat; tanduk
mainan; target elektronik untuk permainan dan olahraga; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas jinjing
pelindung yang diadaptasi khusus untuk permainan video genggam; teater boneka [mainan]; telepon mainan; telepon mobil
mainan (tidak bekerja); tempat (kotak) tongkat pancing; tempat gulungan pancing; terompet mainan; tokoh mainan; tokoh
mainan dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat mainan; tongkat pancing;
tongkat sihir mainan; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng mainan; topi perkusi [mainan]; topi untuk pistol [mainan]; topi
untuk pistol mainan; trailer mainan; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; trolley Mainan;
truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel sepeda, tunggangan kendaraan
mainan, kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil, kit model dari kendaraan, mainan
yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan; unit genggam untuk bermain permainan
video; unit genggam untuk memainkan permainan video, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan
eksternal atau monitor; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; unit permainan genggam elektronik; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang]; walkie-talkie
mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; walkie-talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi; wind sock
dekoratif (mainan)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D142022056404
: 02/08/2022 21:37:11
:
: LIE PAILAHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KELURAHAN TONA 1 (RT.006 / RW. 011), Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Sulawesi Utara, 95815
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIE CHE TAHUNA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH, PUTIH, COKLAT, KUNING
: 30
: ===Mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022056581
: 03/08/2022 12:31:09
:
: MEIYANTI BUDI UTAMI DEWI

540 Etiket

540 Etiket

: JL.PINANG III A NO.7 RT 002/009, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12450
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CLAPS COFFEE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: WARNA HIJAU
: 30
: ===Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); es
kopi; kopi rempah; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya
terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022056582
: 03/08/2022 12:32:14
:
: Sherry Winata Harefa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pertemuan LK.III Galang Kota, Kel. Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Colleen
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022056587
: 03/08/2022 12:38:56
:
: Mellisa Angelina

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Albasia Raya B. XI/12 RT 008 RW 004, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dr therapie
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat Terracotta
: 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; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata
palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa
pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan
kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau
zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan
atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk
membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan

740
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serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih
kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis;
Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas)
dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan
mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick;
Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen
dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk
keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan;
Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens
rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit;
Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Gel,
minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan
listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area
sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung
obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim
kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi
untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis);
Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat
untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi;
Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk
tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion,
susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang
sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk
tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk
mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik);
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan
dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat;
Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau
de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut
kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut
pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih
anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil;
Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih
wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk
bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan
bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum
ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba
guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik);
Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat;
Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan
perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau
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minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut;
Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed
diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun
dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan
untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk
mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air
untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir
sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan
untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat;
Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar
pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk
menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk
dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga
jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang
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mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti
keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan
pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma
diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah
tangga; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut;
bahan untuk digunakan dalam pembersihan ledakan; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi
simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi
simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat;
balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang
biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk
keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barangbarang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma
[pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang
kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk
penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas
[astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih
gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi;
bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak
tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak
wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk
rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi;
bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau;
bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu;
busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa
pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran;
butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik;
cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok
elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi
minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi
minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid
rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan lateks cair untuk keperluan
kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan;
cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa
butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang
mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran
bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar
bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona
mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on;
deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen
mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen
pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung
bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen
untuk penggunaan rumah tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur;
deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de toilette;
eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk
keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
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kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk
digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi
ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang
aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas;
kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi
dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain
abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih;
kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus
make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih; kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan
kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas
abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata,
gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona,
bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat
logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut;
kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi;
kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik
untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan
untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang
mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan
kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-
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obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim
tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk
mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk
keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit
mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku;
lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk
menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin
lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin
penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk
keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi;
losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion
wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim;
make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker
mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan
preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman;
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
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wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion
penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar;
minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan
rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender;
minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi
dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip
untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk
degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari
kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan
rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara
mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan
untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan
peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet
pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk
gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair;
pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi;
pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk
badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika;
pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan
tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih
karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih
oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat;
pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang
cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku;
penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan];
penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan
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mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata;
pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk
bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu
setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar
nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka,
tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak
esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak
esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda;
perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak
kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut;
pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk
keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris
[wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan
mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat
pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk
pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit;
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk
sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang
tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan
mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki
tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam
tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun
cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan
pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun
mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk
wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk
keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan
rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet
aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk
linen wangi; sachet wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam
popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan
kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada
rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1;
sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki;
scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub
tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan
eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat
(sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih
untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan
untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa
untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat 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
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[perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk
ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk
wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk
keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan
medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan
membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus pernis; sediaan
menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan
menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat
menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah
tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan
dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan
tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan;
sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa
obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda;
sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan
rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan
pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan
pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan,
penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk
keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan
penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk
keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting
rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan
penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan penghilang
pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan
kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi
tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang
menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat;
sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat
untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak
kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan
tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan
pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan
pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan
setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya
untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar 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
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membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaansediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh;
strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta
gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan
toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato
sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak
esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi;
tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu
diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
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
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diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik
rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer;
transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk
keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh
gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu
mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian;
wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur;
wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan
rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch
hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering
untuk mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022056594
: 03/08/2022 12:51:56
:
: JANE CHRISTINA TJANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PASIR PUTIH V/19, RT. 008 / RW. 010 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI KITE ONDEL-ONDEL & Lukisan
: KOPI KITE ONDEL-ONDEL Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Jingga, Hijau, Merah, dan Nila
: 30
: ===Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi gula aren; Kopi seduh; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); es kopi; kopi; kopi dan
coklat; kopi instan; kopi rempah; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; sediaan
minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022056598
: 03/08/2022 13:03:20
:
: Hilman Triyadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cibubur IV RT.4 RW.2 No.66 Cibubur Ciracas Jakarta Timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13720
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Arfitgoat
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 29
: ===Hasil produksi susu; Susu UHT; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing;
hasil produksi susu kambing; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; serbuk susu kambing; susu domba;
susu kambing; susu kambing bubuk; yoghurt terbuat dari susu kambing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022056602
: 03/08/2022 13:21:18
:
: MELIANI MULJOREDJO

540 Etiket

: JL. KELAPA LILIN X1 BLOK NI-10/2 RT/RW 028/012 KEL. PEGANGSAAN DUA
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEWLAB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Highlighter; Highlighter krim
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kosmetik highlighter; Kosmetik untuk bulu mata; Krim mata; Krim wajah; Masker
(kosmetik); Minyak essensial; Obat kumur; Parfum, eau de toilette; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih
wajah (kosmetik); Perona Pipi; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit,
krim kulit; Produk perawatan rambut; Sabun; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Serum Peremajaan Kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum
rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; air parfum; amber
[parfum]; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit
kilauan (Highlighter); bedak tabur; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bulu mata palsu; concealer [kosmetik]; foundation; gel mandi tidak mengandung obat; gel pelembab
[kosmetik]; highlighter (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 yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral
dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim foundation; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih gigi; krim pencukur; krim
pengencang [kosmetik]; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah
[kosmetik]; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kutek kuku; lipstik; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker
kosmetik; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersihan; masker rambut; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah [kosmetik]; paket kosmetik wajah; paket wajah; parfum; pasta gigi; pembersih karang gigi (tidak mengandung
obat); pembersih untuk kuas kosmetik; pemutih gigi (strip dan pasta); perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perona
mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; produk sabun; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun mandi cair
tidak mengandung obat; sabun wangi; sabun-sabun; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan pemutih gigi; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan
setelah bercukur; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; serum bulumata; serum kecantikan; serum perawatan
rambut; shampo rambut; tabir surya; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022056605
: 03/08/2022 13:26:33
:
: MELIANI MULJOREDJO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KELAPA LILIN X1 BLOK NI-10/2 RT/RW 028/012 KEL. PEGANGSAAN DUA
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEWLAB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===Jamu; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan diet untuk
penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Minuman
suplemen dari madu; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Sediaan dari vitamin; Suplemen diet
dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Vitamin,
mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
minuman diet untuk penggunaan medis; pil pelangsing; produk medis untuk menurunkan berat badan; royal jelly [suplemen
gizi]; sediaan multivitamin; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; 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 keperluan medis; suplemen bernutrisi; suplemen diet; suplemen diet herbal; suplemen diet royal jelly; suplemen
makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet dalam bentuk

740
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bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet
dalam bentuk tablet; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan obat
berbasis kolagen; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen nutrisi; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan
mineral; tablet vitamin; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh herbal untuk penggunaan obat; vitamin dan suplemen
vitamin; vitamin untuk orang dewasa; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan===
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

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022056608
: 03/08/2022 13:36:37
:
: PT. Inspira Kreatif Infinia

540 Etiket

: GD KONIKA LT.1, JL. GUNUNG SAHARI NO.78, GUNUNG SAHARI SELATAN
KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10610
:
:

: Merek Kata
: INSPIRA TECHNOLOGY By PT IKI
: Tidak Ada Terjemahan
: kata di baris pertama menggunakan warna biru cerah dan kata baris ke dua mengunakan warna putih berlatar belakangi
warna biru cerah
: 7
: ===Printer 3D===
: DID2022056830
: 04/08/2022 08:40:20
:
: RICHARD LIMSON

540 Etiket

: JL. MT. HARYONO NO. 33 RT. 015 RW. 000, KEL. GUNUNG SAMARINDA BARU,
KEC. BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76128
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOLDFINCH GOLF + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga; Pakaian; Pakaian Olahraga; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian olahraga; Tshirt; baju olahraga; celana; celana olahraga; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket olahraga; kaos polo; kemeja;
pakaian dalam olah raga; pakaian untuk olahraga; sandal; sepatu; sepatu olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022057565
: 05/08/2022 15:11:55
:
: KEVIN TIMOTIUS GUNAWAN, VICTOR SETIAWAN HARTANTO

540 Etiket

: Jl. Wonorejo Asri XI/K-24, RT/RW : 002/003, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60296
: 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
: TIPSY BOHAY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, merah, hitam
: 39
: ===Pengangkutan paket; Pengemasan, pengambilan, transportasi, pengiriman, dan penyimpanan barang, paket, parcel, dan
pesan; pengantaran barang; pengantaran makanan; pengiriman paket; penjemputan dan pengiriman paket dan barang===

Halaman 111 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022057729
: 05/08/2022 22:17:29
:
: KHEVIN ADRIANS KARAWISAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN. JATI ROSA KM. 10 RT. 013 RW. 005, OESAPA, KELAPA LIMA, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur
: Pradono Djati Kusuma Mahardhika S.T.,
: Villa Dago Cluster Sanur A02/24B, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STRONG GYM DAN LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, coklat, orange, biru
: 41
: ===Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; instruksi kebugaran fisik;
jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; klub kesehatan, yaitu,
penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; layanan
gimnasium; layanan klub kebugaran; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub olahraga; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pendidikan,
yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness); melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; menyediakan fasilitas kebugaran
dan olahraga; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan
latihan/olah raga; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057871
: 07/08/2022 00:57:15
:
: Luthfi Wiggi Avianto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Budi Mulia No.36 RT.14 RW.11 Pademangan Barat, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14420
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Birulangit
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 9
: ===Pengukur udara; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; alat analisis udara; sensor untuk mengukur tekanan udara,
suhu dan kelembaban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057872
: 07/08/2022 01:04:20
:
: Vini Fitri Aryani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Warakas IV GG XI No.32A RT 002 RW 011, Kel. Warakas, Kec. Tg.Priok, Jakarta
Utara 14370, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14370
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Bloomy Skin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Alas bedak; Balsem mata; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk

740

wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Cairan

Halaman 112 dari 854

bernutrisi untuk bulu mata; Deodorant stick; Esens rambut; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik);
Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Korektor warna bibir; Krim
lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim rambut; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion jerawat; Lotion
pelindung sinar ultra-violet; Parfum laundry; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pembersih make-up; Pemerah bibir;
Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Perona mata; Perona
wajah; Pewangi pakaian; Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan rambut; 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 rambut 3-in-1; Scrub bibir; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Semprotan pelembab wajah; Serum Mata (kosmetik); Serum bibir; Serum
bulu mata; Serum jerawat; Serum pencerah (kosmetik); Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bedak; bedak bayi; bedak
dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; 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 ditekan; body shimmer
lotion; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa pembersih; cat kuku; cat kuku gel; cat wajah;
celak mata; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; dandan; 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); deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; eksfoliasi kulit;
eksfoliasi pembersih pori; foundation cair; gel mandi; gel mata; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
setelah matahari; glitter kuku; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik;
kapas kecantikan; 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 mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak
untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; kosmetik untuk bibir; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim berbentuk stik pelindung dari sinar
matahari; krim bibir; krim kecantikan; krim kuku; krim malam; krim mata; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim
pemutih kulit wajah; krim penghilang bulu; krim setelah matahari; krim siang; krim tubuh; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar
cat kuku; lipstik; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk muka; losion pemutih kulit wajah; losion setelah
bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion untuk rambut; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; lotion kecantikan; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion
perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; 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, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa
bayi; maskara; masker mata; masker mata gel; masker pembersih mineral; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker tubuh; memijat minyak dan lotion; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak
kasturi [wewangian]; minyak parfum; minyak pijat; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; mousses menjadi alat
bantu penata rambut; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum cair; parfum dan air toilet; parfum dan cologne;
patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab wajah; pelindung matahari untuk bibir; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pembentuk garis bibir; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih ketiak; pemutih rambut; pemutih selakangan;
pencerah kulit; penetral bibir; penghilang cat kuku; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil eyeliner; pensil
mata; pensil mata kosmetik; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau
bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pewangi rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pewarna rambut; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk perawatan bibir (kosmetik); riasan mata; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet;
sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan;
sabun deterjen; sabun industri; sabun wajah; sachet parfum; sampo untuk rambut manusia; sediaan kosmetika untuk
perawatan jerawat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan penata rambut;
semprotan rambut; semprotan tubuh; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum rambut; serum wajah;
stiker nail art; stiker seni tubuh; susu mandi; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap; warna alis dalam
bentuk pensil dan bubuk; warna pipi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: DID2022057873
: 07/08/2022 03:13:29
:
: PT Benih Permainan Internasional

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sultan Iskandar Muda No. 18 , Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZED
: 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
Alamat Pemohon

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di
wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan
pengikat pendukung; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film kartun animasi; Kacamata tiga dimensi sebagai
pesawat penerima siaran televisi; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer dan alas alat pengendali kursor komputer,
stylus (pena elektronik yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan media penyimpanan data; Perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak video dan permainan
komputer; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain
permainan (game) dengan telepon bergerak; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Sistem pengontrol tenaga
listrik untuk digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga
listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran besar internal dan generator.; Tali Telepon Seluler; Tas
komputer dan ransel yang diadaptasi untuk membawa komputer; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon
genggam; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; casing dan cover untuk smartphone; casing,
cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; daun
jendela untuk kamera; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten hiburan; flip cover untuk
smartphone; gulungan untuk kamera; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik;
headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone stereo; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan
dalam bermain video game; kamera helm; kamera spion untuk kendaraan; kamera yang diaktifkan gerak; kartu memori untuk
kamera; magnet hiasan; membawa tas untuk komputer notebook; monopod untuk kamera; penutup, tas, kasing, selongsong,
tali pengikat dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video;
perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game); perangkat keras komputer permainan
realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer realitas virtual/maya (virtual reality); perangkat lunak
komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer
augmented reality; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat
nirkabel; perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak
permainan komputer virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat
bergerak; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer,
dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak
yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam bermain
permainan komputer online,
perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; publikasi elektronik (dapat
diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh]
disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat
diunduh; rilis rana untuk kamera; sinematografi dan film televisi, yaitu film gambar bergerak di bidang hiburan olahraga; tali
(straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali (straps) untuk telepon genggam (mobile phones); tali (straps) untuk telepon
pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali kamera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan
dan menangkap jika terjatuh; tali ponsel; tali untuk telepon seluler; tali untuk untuk kamera; tas dan ransel komputer; tas
disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan untuk komputer notebook; tas disesuaikan untuk komputer tablet; tas komputer;
unit distribusi tenaga listrik===
: JID2022057874
: 07/08/2022 03:15:04
:
: PT Benih Permainan Internasional

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sultan Iskandar Muda No. 18 , Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===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 penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan permainan; Jasa
penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa
perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa-jasa hiburan di
bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video game; Layanan permainan elektronik yang disediakan
melalui jaringan komputer global; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan
permainan video; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengorganisir

740

Halaman 114 dari 854

kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik secara langsung (live); Menyediakan informasi
hiburan mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan permainan komputer
online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi;
Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Publikasi dan penyediaan
permainan komputer; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan yaitu menyediakan digital
collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu animasi dan video untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan
hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang
menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer dan elektronik online; layanan hiburan; layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel lainnya; 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 pelatihan di bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan
permainan elektronik yang disediakan melalui Internet; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara
untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan menyelenggarakan konferensi;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; menyediakan permainan komputer
daring; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat
diunduh melalui situs web; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; penyediaan informasi dalam bidang
hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam;
penyediaan informasi hiburan; 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 informasi yang
berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan permainan komputer elektronik
yang disediakan melalui Internet; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyelenggaraan konferensi; providing information in the field of music and musical entertainment via a global
communications network===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022057875
: 07/08/2022 03:16:04
:
: PT Benih Permainan Internasional

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sultan Iskandar Muda No. 18 , Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 42
: ===desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain dan pengembangan perangkat lunak
permainan komputer; desain token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT), pengembangan token yang tidak dapat
dipertukarkan (NFT); jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan komputer, yaitu, penyediaan dan
pengoperasian situs web dengan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan memperdagangkan seni digital
dan grafik dalam bentuk token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) serta pembuatan dan penyediaan gambar, animasi, dan
ilustrasi seni digital kustom untuk orang lain dalam bentuk token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras komputer; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan 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; menyediakan perangkat lunak untuk
memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah
(augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; pemrograman game komputer;
pemrograman perangkat lunak video game; pengujian instalasi komputer; pengujian perangkat lunak komputer; pengujian
program komputer; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk membuat,
mempromosikan, menjual, dan bertukar token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); program manajemen resiko keamanan
komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057876
: 07/08/2022 04:42:52
:
: NOVIARINI RUSILA UTARI

540 Etiket

: Apt Royale Springhil Buvardia Tower Unit 32 P, RT. 008, RW.011, Kel/Desa
Pademangan Timur , Kec. Pademangan , Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta ,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

Halaman 115 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DWIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem; Hitam
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan
orang-orang sakit; Jamu berbentuk serbuk; Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan
minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam
bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan;
Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah
yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan
tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis;
Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi;
Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal;
Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu
hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal
tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis;
Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan
mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai
suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Sediaan farmasi untuk meringankan
batuk berdahak dan pilek; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Serbuk untuk suplement diet; agen
penstabil kapiler untuk keperluan medis; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk
bubuk yang siap untuk diminum; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis;
campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk
rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis;
campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran
minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan
medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan];
isopropil alkohol untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi
(berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman
bervitamin; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis;
minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi
untuk penggunaan dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk
keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis;
minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan
medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk
detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat;
minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan
untuk keperluan medis; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman
suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk
keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman
tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman
untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya
nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk
tujuan medis; minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; obat antiepilepsi; obat pilek atau obat selesma; pengganti
makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan
diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus;
sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk serbuk; sediaan farmasi
untuk pengobatan epilepsi; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk
membuat minuman obat; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen);
serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan untuk hewan peliharaan
dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen minuman kolagen; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022057877
: 07/08/2022 05:40:30
:
: Anom Wicaksana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Sekar Wangi RT 02 RW 01, Kelurahan Sekaran, Kec. Gunungpati Kota
Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tahu Aci Tegal Sultan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning, putih, hijau
: 29
: ===Produk tahu (kacang dadih); Tahu Aci; makanan berbahan dasar tahu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057878
: 07/08/2022 05:49:09
:
: Henry Sujatmiko

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Gebang, RT/RW : 002/009, Kel/Desa: Karangsatria, Kec: tambun Utara,
Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pelangi Healthy Frozen Food
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Kuning, Hijau, Orange, Pink, Ungu
: 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; Buah bekukering dan makanan ringan yoghurt; Kaldu bakso; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup,
beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti
daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging;
Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Scotch eggs [telur rebus yang
dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Siomay; Sosis; 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; botifarra
[sosis]; chorizo (sosis babi); dimsum; frankfurters [sosis]; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis
links berbahan dasar sayuran; knockwurst (sosis); kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; 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 laut beku; makanan pembuka beku terutama terdiri dari
ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari
makanan laut; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari
unggas; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; sosis; sosis asap; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam
adonan; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis yang diawetkan; sosis yang dilapisi tepung; sujuk
[sosis]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022057879
: 07/08/2022 07:07:31
:
: Deden Nurjamil

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Link. Baru, RT 04 RW 06 Ds. Mekarsari, Kota Cilegon, Banten
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket

Halaman 117 dari 854

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: AYI'S BOUTIQUE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU, PUTIH, ORANGE
: 40
: ===Layanan menjahit kustom dan merubah pakaian; Pekerjaan membuat pakaian; jasa menjahit; jasa pembuatan pakaian,
kaos (pakaian), celana, pakaian dalam berdasarkan pesanaan (untuk orang lain); layanan menjahit kustom; menjahit dan
menjahit; penjahit khusus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022057880
: 07/08/2022 07:32:21
:
: ACENG MIFTAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln suka damai IV B NO 54 RT 004 RW 004 Serua Indah ciputat Tangerang selatan,
Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KING'S BATAGOR
: king's = Raja

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah kuning, gold, abu-abu, putih
: 29
: ===Batagor Goreng; Batagor Kuah; batagor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022057881
: 07/08/2022 08:18:56
:
: Mustaniroh

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Link. Gerem Kulon RT 03 RW 05 Kel. Gerem , Kota Cilegon, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AL-MULK COLLECTION
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, KUNING
: 40
: ===jasa pembuatan pakaian, kaos (pakaian), celana, pakaian dalam berdasarkan pesanaan (untuk orang lain)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022057882
: 07/08/2022 08:49:25
:
: Farida Nursanti AS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Platar RT 013 RW 005 Muruh, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pulas Banget
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu Lilac dan Putih
: 5
: ===Bubur dari buah untuk bayi; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan
makanan untuk keperluan medis; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Jamu
berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu
untuk ibu hamil; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jintan Hitam
(Herbal); Keripik buah untuk bayi; Krim orgasme; Kustar untuk bayi; Linimen [obat gosok]; Makanan bayi; Makanan dan
minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan ringan untuk bayi;

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 118 dari 854

Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi
dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; 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 suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk kesehatan; Minyak
Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Telon; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan;
Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang mengandung obat; Obat herbal
kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair
dan kapsul obat herbal; Obat nyamuk bayi; Obat penambah nafsu makan; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan
tradisional; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Produk madu untuk penggunaan
medis, farmasi atau terapeutik; Puree buah untuk bayi; Ramuan herbal tradisional; Roti kering untuk bayi; Sediaan farmasi
untuk antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan obat batuk; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan
penyegar udara untuk mobil; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan-sediaan farmasi untuk
meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaansediaan untuk menetralisir bau; Sereal untuk bayi; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen
herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan
mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam
bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat
dari atau dengan madu; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa
Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Teh obat tanpa resep; Vitamin tanpa resep; Vitamin,
mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Yogurt untuk bayi; antidepresan; batang sereh wangi untuk
digunakan sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan
atau terapi; bubuk pengganti makanan bergizi; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak
tanaman untuk keperluan farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tumbuhan
dan ramuan untuk keperluan pengobatan; jamu tradisional; kamper untuk keperluan medis; kapsul daun kelor, untuk farmasi;
kapsul minyak cod-liver; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; lotion farmasi untuk kulit; makanan untuk bayi;
makanan untuk jabang bayi; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman kesehatan menambah
vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman obat herbal; minuman segar daun kelor (jamu); minuman
suplemen gizi; minuman untuk bayi; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak anti-horsefly;
minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak ikan yang dapat dimakan
untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis; minyak pijat obat; minyak
terapi untuk kesehatan; obat penambah nafsu makan anak; obat tetes pereda batuk; obat-obat gosok yang mengandung obat;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengganti makanan
gizi; petroleum jelly untuk keperluan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; ramuan obat; royal jelly [suplemen
gizi]; royal jelly untuk keperluan farmasi; sabun obat untuk bayi; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan diet berdasarkan
ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan
kekurangan gizi; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan
kuku; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk pencegahan
osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan mandi
uap mentol untuk bayi; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutrisi tambahan makanan; sediaan nutrisi
untuk penggunaan medis; sediaan pembersih udara; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan udara;
sediaan pengganti elektrolit; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan
pertumbuhan rambut obat; sediaan semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan
untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak;
sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; 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 zat vitamin; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
perawatan kesehatan; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal
obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; serum; sirup obat
batuk; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen gizi dalam bentuk
bubuk; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kunyah;
suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen
makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan obat berbasis kolagen;
suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi ekstrak
herbal; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk penggunaan obat; teh obat;
tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tetes minyak cod-liver===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022057883
: 07/08/2022 08:59:04
:
: Suprapto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Link. Ramanuju Tegal RT.01/11 Kel. Citangkil Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Banten
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 119 dari 854

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ALDO TAILOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN GOLD
: 40
: ===penjahit khusus; penjahitan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022057884
: 07/08/2022 09:05:51
:
: RAHMAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KAPISATA BALI BLOK 16 D / 01 RT. 007 RW. 014 KELURAHAN SEKARPURO
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG, Kabupaten Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERAS PAK IJO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 30
: ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras untuk bubur; beras
hitam; beras ketan; beras merah; beras putih; beras sekam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057885
: 07/08/2022 09:13:47
:
: KRISBUDI WIBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: WONOKITRI BESAR 40E, RT 002 RW 02, KEL PAKIS, KEC SAWAHAN,
SURABAYA , Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 17
: ===bantalan dari karet penahan benturan / peredam kejut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

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

: DID2022057886
: 07/08/2022 09:34:53
:
: Desi Wijayanti, Daryono Widi Nugroho

540 Etiket

540 Etiket

: Jl Guntur Wangi RT 002 RW 017, Kel Haurpanggung,, Kec Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44151
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: SiMandor
: Tidak Ada Terjemahan
: Gambar helm warna kuning, illustrasi muka pekerja warna hijau tosca., tulisan Si warna hijau tosca, tulisan man warna kuning
sesuai helm, dor warna hijau tosca. Tulisan Sistem Informasi Manajemen Developer berwana hijau tosca.
: 9
: ===kartu grafis komputer; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; 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===

Halaman 120 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022057887
: 07/08/2022 09:36:48
:
: PT BETAN KREASI TRADING

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Biliq Sunset Office Space Sunset Road 819, Bali Ruko Sunset Indah II No. 10, Kel.
Kuta, Kec. Kuta, , Kabupaten Badung, Bali
: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
: Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NALULU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pantone 5635 C; Pantone Warm Gray 1 C;
: 20
: ===Alang-alang [bahan belum dikerjakan atau setengah dikerjakan]; Bambu [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan
sebagian]; Bantal [furnitur]; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Perabotan luar ruangan; alang-alang [bahan anyaman];
alat kelengkapan furnitur, bukan dari logam; bambu; bantal; bantal hias; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur dari kayu;
furnitur khusus; furnitur taman; furnitur untuk toko; karya seni anyaman tangan yang terbuat dari bambu; karya seni yang
terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; keranjang bambu; keranjang bambu untuk keperluan industri; lonceng
angin [dekorasi]; mebel; perabot rumah tangga; perabotan kantor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022057888
: 07/08/2022 09:50:25
:
: PT. AKADEMI PRESTASI INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PERUM KODAM MUSTIKA JAYA, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKADEMI TARUNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, EMAS, HITAM
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa Pendidikan; Jasa kursus; Jasa pelatihan; informasi pendidikan; konsultasi pendidikan;
konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan
dan pelatihan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; melakukan acara
pendidikan; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan
pelatihan; melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak
jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus
pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur pameran untuk tujuan pelatihan; mengatur
pameran, seminar, dan konferensi; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan;
menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; pelaksanaan
konvensi; pelatihan orang dewasa; pendidikan orang dewasa; pendidikan yang lebih tinggi; pengujian pendidikan; penyediaan
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi
pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022057889
: 07/08/2022 09:59:07
:
: Diyah Amalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mega Residence Tulip 35 Banyumanik Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah,
50264
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Raina Signature
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 121 dari 854

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022057890
: 07/08/2022 10:52:51
:
: Herjanto Dharsono

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ngagel Rejo Kidul 52, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60245
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DEPO METALINDO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Jasa penjualan bahan bangunan; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Supermarket bahan bangunan; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa penjualan produk baja ringan; jasa toko besi
dan bahan bangunan; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Putih dan coklat tua
: 25
: ===Busana Muslim===

: DID2022057967
: 08/08/2022 00:09:19
:
: Ryansen Chandra

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rambutan 11, RT 003 RW 009, Kel/Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Tara Collection
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; sandal kulit;
sandal selop; sepatu sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022057968
: 08/08/2022 00:35:32
:
: TJEN, WILLIAM SETIAWAN

540 Etiket

: JL. SIMO HILIR BARAT 12/4 KAV. 127 RT. 014 RW. 004, KELURAHAN
SIMOMULYO BARU, KECAMATAN SUKOMANUNGGAL, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60281

Halaman 122 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MARUMURA & LUKISAN
: MARUMURA Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU dan JINGGA
: 35
: ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; perdagangan barang; perdagangan online; toko online; toko penjualan alat-alat rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022057969
: 08/08/2022 06:48:29
:
: ALI LEONARDI N, S.H., S.E., MBA., M.H.

540 Etiket

: JL. PROF. H.M. YAMIN S.H III NO. 23 KEL. PERINTIS, KEC. MEDAN TIMUR,
KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, Kota Medan, Sumatera Utara
: Mirfahry Hafiz S.H., M.H.
: Elevate Law Office, Ruko Zena at the Mozia Blok M1 No. 5, Jl. Bumi Botanika, BSD
City, Pagedangan, Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gakuenakamura + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Tua, Biru Muda, Merah, Hitam, Putih dan Abu-Abu
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; akademi [pendidikan]; layanan pendidikan akademik;
layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan penilaian pendidikan online; melakukan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi tentang pendidikan online; mengatur dan melakukan acara
pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video
langsung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022057970
: 08/08/2022 07:00:19
:
: ALI LEONARDI N, S.H., S.E., MBA., M.H.

540 Etiket

: JL. PROF. H.M. YAMIN S.H III NO. 23 KEL. PERINTIS, KEC. MEDAN TIMUR,
KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, Kota Medan, Sumatera Utara
: Mirfahry Hafiz S.H., M.H.
: Elevate Law Office, Ruko Zena at the Mozia Blok M1 No. 5, Jl. Bumi Botanika, BSD
City, Pagedangan, Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nakagaku + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Tua, Biru Muda, Merah, Hitam, Putih dan Abu-Abu
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; akademi [pendidikan]; layanan pendidikan akademik;
layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan penilaian pendidikan online; melakukan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi tentang pendidikan online; mengatur dan melakukan acara
pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video
langsung===

Halaman 123 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022057972
: 08/08/2022 07:08:48
:
: Robi Fajarillah Rangkuti ,ST

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kemlaten Baru Indah Blok A-9 RT 004 RW 005, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60222
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: alakazam
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 29
: ===Sediaan kurma; ayam; bebek beku; kacang digoreng ulang; kacang panggang; kurma, dikeringkan; minyak nabati;
sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022057975
: 08/08/2022 07:43:42
:
: DAVID

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PLUIT KENCANA IV NO.5, RT/RW. 005/010, KELURAHAN PLULIT, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOMODO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 20
: ===tangki air atas; tangki air bawah; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan
pertanian; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air hujan, bukan dari logam atau dari batu; tangki air
industri, bukan dari logam atau dari batu; tangki air plastik; tangki air untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau
dari batu; tangki penampungan air besar; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan
[kontainer] terbuat dari bahan non-logam; tangki penyimpanan cairan plastik; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam
atau dari batu; tangki penyimpanan plastik; tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022057976
: 08/08/2022 07:55:03
:
: ARIEF SETIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp kalibata Sr Sawah, RT/RW 003/006, Kel/Desa Srengseng Sawah, Kec.
Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sekolah Kejujuran
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Hitam, dan Putih
: 41
: ===Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi,
konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah
semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan
dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser,
simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga
pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur seminar
pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema

740

Halaman 124 dari 854

pelatihan remaja; menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan
kepemimpinan; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa;
organisasi kursus pelatihan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan
personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; penyelenggaraan seminar pendidikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022057977
: 08/08/2022 08:07:47
:
: Andrew Darren

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tmn. Ratu Indah EE 6/31, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Apotek Tentram
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hijau
: 44
: ===Apotek; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obatobatan China; konsultasi farmasi; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi yang
berkaitan dengan produk farmasi dan medis; layanan apotek apotek; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
produk biofarmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi
yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan
persiapan dan pengeluaran obat-obatan; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait kosmetik;
pengeluaran obat-obatan; penyediaan informasi farmasi; persiapan dan pengeluaran obat; persiapan resep di apotek;
persiapan resep oleh apoteker; saran farmasi; skrining obat untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022057978
: 08/08/2022 08:13:24
:
: CV. LISA JAYA MANDIRI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn.Ampo Km.1 No.100 Kel.Dukuhmencek, Kec.Sukorambi, Kabupaten Jember,
Jawa Timur, 68151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AGROMIT-LUKISAN GUNUNG
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam dan Putih
: 30
: ===Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan
disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum
diolah); Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya;
Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Roti kopi; bahan makanan mengandung cokelat;
bahan pengganti kopi; biji cokelat; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; bubuk cokelat
untuk sediaan minuman berbasis cokelat; campuran kopi hitam dengan susu panas; cokelat; cokelat dan produk cokelat, yaitu
gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat yang mengandung susu; dripper kopi bubuk
sekali pakai, diisi; es kopi; kopi; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah;
kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan
dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman biji kopi; minuman kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang
terbuat dari cokelat; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; perasa kopi;
permen yang terbuat dari cokelat; produk cokelat; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi; tapioka dan sagu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057979
: 08/08/2022 08:21:51
:
: Suci Rahmadani

540 Etiket

: Jl Veteran No 62 B-C RT004/RW006, Padang Pasir, Padang Barat, Kota Padang,
Sumatera Barat, 25112

Halaman 125 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Inuns
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Krim lulur badan [Cream-body
scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Losion anti-penuaan; Losion pelindung
sinar UV; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sabun untuk muka; Sampo; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik untuk bibir;
Sediaan pewarna kuku; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Serum kecantikan (kosmetik); Tissue wangi
basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tabur; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih
keluar (Eye primer); deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; foundation; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
untuk gigi; gel untuk tubuh (kosmetik); kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim tabir surya; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); lipstik; losion; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion 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; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah
dan tubuh; maskara; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik];
parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab kulit; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pencerah
kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata
kosmetik; penyegar kulit; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; preparat pelembab [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut
termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik);
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk wewangian; sabun mandi cair; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk bayi;
sampo untuk rambut manusia; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan
kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
rias rambut kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; susu kecantikan; tisu kosmetik pra-lembab; toner untuk
wajah tidak mengandung obat; warna pipi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022057980
: 08/08/2022 08:22:24
:
: PT. WALET TELUK NAGA

540 Etiket

: Kampung Barat, Jalan Raya Tanjung Burung No.8, RT. 011 RW. 006 Kel. Tanjung
Burung, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten,
15510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LONG SI YAN
: Long si yan merupakan penyebutan dari karakter huruf non latin yang ada di lukisan dan nama merek
tersebut merupakan suatu penamaan

591

Uraian Warna

: Gold, Merah, Hitam, Putih

Halaman 126 dari 854

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

: 29
: ===Sarang burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung dengan sari buah
pir; Sari sarang burung; Walet; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau
sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; makanan dingin terutama terdiri dari unggas;
sarang burung yang bisa dimakan===
: JID2022057981
: 08/08/2022 08:23:38
:
: WAHYU WINOTO

540 Etiket

: Villa Taman Bandara H-6 No. 23 RT004/RW010, Dadap, Kec. Kosambi, Kab.
Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten
: Mirfahry Hafiz S.H., M.H.
: Elevate Law Office, Ruko Zena at the Mozia Blok M1 No. 5, Jl. Bumi Botanika, BSD
City, Pagedangan, Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLACK GOLD FURNISH YOUR PASSION + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Emas dan Putih
: 37
: ===Instalasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sistem pendingin udara; Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan dan instalasi dehumidifying udara; Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instalasi pelembab udara;
Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instalasi pemurni udara; Instalasi, penyesuaian, perbaikan, dan
pemeliharaan alat penghasil suara dan peredam suara yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja; Jasa
Kontraktor; Jasa instalasi kamar kecil, perlengkapan dan peralatan dapur dan cucian; Jasa instalasi, perbaikan dan
pemeliharaan peralatan pemanas dan/atau pendingin air, peralatan penyaringan air, filter air, filter air minum, peralatan
pemurnian air, pendingin air, dispenser air, instalasi penyaringan air, instalasi pemurnian air, dan peralatan pengolahan air;
Jasa membuat tahan lembab (gedung); Jasa penyediaan situs web yang memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan janji
temu untuk layanan produk, perbaikan, dan konsultasi, mengajukan klaim garansi, dan meninjau status perbaikan; Jasa
perancah, pekerjaan tanah atau konstruksi menggunakan beton; Jasa perbaikan perabotan kayu; Jasa saran, konsultasi dan
informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; Jasa-jasa
pemasangan alat pendingin; Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung,
jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi
gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak; Konstruksi bangunan; Konstruksi
bangunan dan struktur teknik sipil lain; Konstruksi dan perbaikan gedung; Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan,
pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior bangunan; Manajemen konstruksi (pengawasan); Memberikan bantuan
teknis, yaitu, saran teknis mengenai instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik atau elektronik, peralatan dan
perangkat yang digunakan untuk operasi industri otomatis atau sebagian otomatis; Pemasangan panel surya; Pemasangan
pemeliharan dan perbaikan sistem pemanas; Pemasangan perangkat pembangkit tenaga surya dan sistem pembangkit
tenaga surya; Pemasangan ubin, Pemasangan Batu Bata atau Pemasangan Blok; Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan dan instalasi pemanas udara; Pembersihan bangunan (bagian dalam) dan pembersihan gedung (bagian luar)
Informasi konstruksi; Pemboran sumur; Pembuatan perabot kayu; Pemeliharaan, perbaikan dan pemasangan peralatan dan
instalasi ventilasi; Pengampelasan; Pengembangan perumahan; Pengerjaan bangunan anti lembab; Pengerjaan konstruksi
struktur baja; Pengerjaan kontruksi bangunan umum; Penghancuran gedung; Penyewaan perlengkapan konstruksi ;
Perawatan gedung; Perbaikan atau pemeliharaan ac untuk keperluan industri; Perbaikan atau pemeliharaan pendingin udara
dalam ruangan; Perbaikan, pengoperasian dan pemeliharaan atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dangan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis dan memberikan informasi yang berkaitan dengan itu;
Ventilasi dan pendingin udra (HVAC); bangunan dan konstruksi bawah air; ereksi bangunan dan struktur prefabrikasi;
informasi konstruksi; informasi perbaikan; inspeksi bangunan dalam proses konstruksi bangunan; instalasi atap; instalasi dan
pemeliharaan instalasi panas matahari; instalasi dan pemeliharaan peralatan elektronik; instalasi dan pemeliharaan peralatan
penerangan; instalasi dan pemeliharaan peralatan telekonferensi; instalasi dan perbaikan peralatan pemanas; instalasi dapur;
instalasi mesin; instalasi, pemeliharaan atau perbaikan peralatan dan instalasi pendingin udara; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan alat deteksi kebakaran; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alat pemurni udara; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan alat pengatur, pemantauan dan kontrol; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan eskalator; instalasi, pemeliharaan
dan perbaikan pembangkit listrik dan jaringan listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronik, listrik dan
mekanik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kontrol elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
pasokan air; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemanas; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
pemantauan elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pencahayaan LED; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan pendingin; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pendingin udara; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan penerangan listrik; instalasi, pemeliharaan, konsultasi, servis, perbaikan, dan dukungan teknis
sehubungan dengan energi dan pembangkit listrik, penerangan, pendingin udara, ventilasi, pemanasan, alarm, keamanan,
pengawasan, dan peralatan, perangkat, pengontrol dan sistem otomasi rumah; isolasi bangunan; isolasi dinding eksternal;
isolasi dinding internal dan eksternal, langit-langit dan atap; isolasi termal bangunan; jasa bangunan dan konstruksi; jasa
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; jasa instalasi, pemeliharaan dan perbaikan yang disediakan oleh tukang; jasa
konstruksi dalam sifat pekerjaan tanah; jasa konstruksi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa konstruksi
menggunakan beton; jasa konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara;
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jasa konstruksi, pemeliharaan, pembersihan dan perbaikan; jasa konstruksi, perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan; jasa
konstruksi, yaitu, paving beton; jasa konstruksi, yaitu, pembersihan lokasi; jasa konstruksi, yaitu, pengaspalan aspal; jasa
konstruksi, yaitu, penggalian; jasa konstruksi, yaitu, penilaian; jasa konstruksi, yaitu, persiapan bantalan; jasa konsultasi
konstruksi dan penyesuaian pusat perbelanjaan; jasa konsultasi pemasangan pipa; jasa konsultasi untuk perbaikan, -untuk
perawatan, -untuk pemasangan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa kontraktor bangunan umum; jasa kontraktor properti; jasa pemasangan
dan peletakkan pipa; jasa pemasangan dan perbaikan kelistrikan serta pengkabelan dan pengkawatan untuk pemukiman, untuk industri, -untuk komersil; jasa pemasangan kertas dinding; jasa pemasangan listrik; jasa pembangunan taman; jasa
pembersihan jendela interior dan eksterior; jasa pemolesan beton; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek
bangunan; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang
berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real
estat lainnya; jasa pengecatan dekoratif; jasa perbaikan; jasa perbaikan dan jasa pemasangan; jasa teknik kelistrikan
(pembangunan); jasa teknik konstruksi [konsultasi konstruksi]; jasa teknik konstruksi [pengawasan konstruksi]; jasa teknik
struktur (pembangunan); kaca jendela; konfigurasi instalasi, pengoptimalan, dan pemeliharaan peralatan penghasil suara dan
peredam suara yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja; konstruksi apartemen; konstruksi bangunan;
konstruksi bangunan dan struktur hemat energi; konstruksi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi bangunan industri;
konstruksi bangunan komersial; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal;
konstruksi bangunan, bendungan dan jembatan; konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan; konstruksi dan
pemeliharaan bangunan; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan
komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; konstruksi dan pemeliharaan pusat olahraga, klub
kesehatan, pusat rekreasi dan kompleks rekreasi; konstruksi dan pemeliharaan rumah liburan, kamp liburan, akomodasi
sementara, hotel dan hotel perumahan; konstruksi dan perbaikan bangunan dan rumah tinggal; konstruksi dan perbaikan
bangunan dan struktur lainnya; konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi interior bangunan;
konstruksi jalan; konstruksi pekerjaan umum; konstruksi pipa; konstruksi struktur baja; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan
konservatori dan rumah kaca; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan sistem insulasi panas; konstruksi, pemeliharaan dan
renovasi bangunan; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi pekerjaan umum; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi properti;
konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; konsultasi di
bidang waterproofing basement; konsultasi konstruksi; konsultasi terkait dengan pemasangan, pemeliharaan dan layanan
perbaikan; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan dan bangunan; konsultasi yang berkaitan dengan
pengawasan konstruksi bangunan; konsultasi yang berkaitan dengan pengecatan bangunan; lantai polishing; layanan atap;
layanan grouting; layanan instalasi; layanan instalasi untuk bangunan, struktur teknik sipil dan proyek infrastruktur; layanan
konsultasi dan dukungan teknis yang terkait dengan jasa-jasa perbaikan atau kontruksi bangunan; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan konstruksi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan dan
pemeliharaan pompa vakum dan bagiannya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan alat pemanas dan pendingin; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasangan peralatan audiovisual; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan hidrolik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan keamanan dan keselamatan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pemasangan peralatan komunikasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan otomasi
gedung; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan pencegahan kebakaran; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemasangan peralatan penerangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan
telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan pipa ledeng; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan mekanik dan listrik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pembangunan pekerjaan umum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan bangunan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan peralatan mekanik dan listrik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemeliharaan pipa ledeng; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan dan renovasi bangunan dan
struktur lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan pipa ledeng; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
renovasi bangunan dan struktur lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan renovasi properti; layanan konsultasi,
informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum; layanan listrik; layanan pemasangan kaca;
layanan pembersih kolam renang; layanan penggalian; layanan persiapan lahan konstruksi; lukisan dan rendering dinding
interior dan eksterior; lukisan furnitur; lukisan, interior dan eksterior; manajemen proyek bangunan, struktur teknik sipil dan
proyek infrastruktur (pengawasan konstruksi); membangun manajemen proyek [pengawasan konstruksi]; membangun toko;
memberikan informasi terkait layanan pembersihan bak mandi dan bak mandi; memberikan informasi terkait layanan
pembersihan jendela; memberikan informasi terkait layanan pemoles lantai; memberikan informasi terkait layanan perbaikan
dan pemasangan; memberikan informasi terkait pembangunan pembongkaran; memberikan informasi terkait pembersihan
gedung; memberikan informasi terkait pembersihan karpet dan permadani; memberikan informasi terkait renovasi bangunan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi
bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi, perbaikan dan
pemeliharaan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan dan perbaikan atap; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pembersihan eksterior bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengaturan
atau perbaikan kunci; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan konstruksi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan elektronik; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan kantor; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin udara; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan peralatan penerangan listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan rekonstruksi bangunan;
membersihkan bangunan; membersihkan eksterior bangunan; membersihkan eksterior bangunan dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; membersihkan jendela; membersihkan lantai; membersihkan penutup lantai; membersihkan
permukaan lantai; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; menyediakan informasi online
terkait dengan konstruksi bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan; menyediakan informasi termasuk online
mengenai pembangunan gedung dan jasa perbaikan dan pemasangan; merenovasi dan membangun rumah untuk keluarga
berpenghasilan rendah; pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem kelistrikan;
pekerjaan tukang batu; pelapis kursi kendaraan; peletakan fondasi; peletakan kabel, - pipa; peletakan listrik; pemancangan
gedung yang pra-frabikasi; pemasangan alat mandi; pemasangan alat pasokan air; pemasangan alat pemanas, pendingin,
pendingin udara, pengeringan, ventilasi dan ekstraksi debu; pemasangan alat pendingin udara; pemasangan alat pendingin
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udara untuk digunakan di kamar bersih; pemasangan alat penerangan; pemasangan alat pengering; pemasangan alat
sanitasi; pemasangan alat ventilasi; pemasangan bahan isolasi; pemasangan dan perbaikan alat listrik; pemasangan dan
perbaikan alat pendingin udara; pemasangan dan perbaikan antena; pemasangan dan perbaikan bingkai jendela;
pemasangan dan perbaikan kerai; pemasangan dan perbaikan kerai jendela; pemasangan dan perbaikan kusen pintu;
pemasangan dan perbaikan sistem pendingin udara; pemasangan decals dan label; pemasangan dinding; pemasangan
display pameran dagang; pemasangan display tempat pembelian; pemasangan elevator penumpang; pemasangan furnitur;
pemasangan furnitur untuk toko; pemasangan huruf dan signage tiga dimensi; pemasangan insulasi bangunan; pemasangan
insulasi dinding rongga; pemasangan insulasi pipa; pemasangan interior kapal; pemasangan interior kapal pesiar;
pemasangan isolasi termal untuk bangunan; pemasangan jam; pemasangan kabel listrik; pemasangan kabel untuk akses
Internet; pemasangan kaca di konservatori, jendela, pintu dan rumah kaca; pemasangan kaca isolasi di konservatori, jendela,
pintu dan rumah kaca; pemasangan lantai kayu; pemasangan lemari dapur; pemasangan mesin kantor; pemasangan mesin
untuk menghasilkan listrik; pemasangan panel drywall; pemasangan papan dinding; pemasangan pembuka dan penutup pintu;
pemasangan pembuka pintu; pemasangan peralatan atau generator listrik; pemasangan peralatan binatu dan dapur;
pemasangan peralatan dapur; pemasangan peralatan hidrolik; pemasangan peralatan keamanan dan keselamatan;
pemasangan peralatan otomasi gedung; pemasangan peralatan pengecoran; pemasangan peralatan perlindungan banjir;
pemasangan perancah bangunan; pemasangan perangkat keras dan kabel untuk akses Internet; pemasangan perangkat
keras untuk akses Internet; pemasangan perangkat keras untuk jaringan komputer; pemasangan perangkat keras untuk
sistem komputer; pemasangan perangkat pencegahan pencurian; pemasangan perlengkapan dan perlengkapan untuk
bangunan; pemasangan pintu dan jendela; pemasangan pipa air; pemasangan pipa gas dan air; pemasangan pipa ledeng;
pemasangan platform kerja dan bangunan; pemasangan produk desain interior; pemasangan produk iklan dan promosi;
pemasangan septic tank; pemasangan signage iklan; pemasangan sistem irigasi; pemasangan sistem kamar bersih;
pemasangan sistem keamanan; pemasangan sistem pemanas; pemasangan sistem pemanas matahari; pemasangan sistem
saluran air; pemasangan spanduk dan bendera; pemasangan tanda dan gambar interaktif; pemasangan tanda-tanda visual,
tanda-tanda listrik, tanda-tanda non-listrik, tanda-tanda elektronik dan tanda-tanda digital; pemasangan tenda; pemasangan
ubin lantai; pemasangan utilitas di lokasi konstruksi; pemasangan windows; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
detektor api, asap dan panas; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan elevator penumpang, trotoar bergerak, jembatan
penumpang, tangga bergerak, dan lift tangga; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan filter udara; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instrumen untuk melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur
atau mengendalikan listrik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan rumah tangga; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penerangan; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengatur elektronik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang
dioperasikan secara mekanis untuk membuka dan menutup jendela; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
yang dioperasikan secara mekanis untuk membuka dan menutup penutup ventilasi; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan yang dioperasikan secara mekanis untuk membuka dan menutup skylight; pemasangan, pemeliharaan
dan perbaikan sistem pencegah kebakaran; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan aparatus yang dioperasikan secara
mekanis untuk membuka dan menutup jendela, lampu kipas, skylight dan flap ventilasi; pemasangan, pemeliharaan, dan
perbaikan mesin; pemasangan, perawatan dan perbaikan lampu jalan; pemasangan, perawatan dan perbaikan perabot dapur;
pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan pemanas; pembangunan arena olahraga; pembangunan dan
pemeliharaan rumah Apartemen; pembangunan dan perawatan saluran pipa; pembangunan dan perbaikan bandara dan
fasilitas bandara; pembangunan dan renovasi jembatan; pembangunan gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan
bangunan pemukiman; pembangunan gedung kantor; pembangunan jalan; pembangunan jalan, selokan dan sistem pasokan
air; pembangunan jembatan; pembangunan konservatori dan rumah kaca; pembangunan pabrik; pembangunan pusat
perbelanjaan; pembangunan sistem saluran air limbah; pembangunan tempat medis; pembangunan toko dan kedai di pasar;
pembanqunan, teknik pembangunan; pemberian saran konstruksi; pembersihan bangunan [interior]; pembersihan bangunan
[permukaan luar]; pembersihan bangunan, situs industri dan situs bangunan; pembersihan interior bangunan; pembersihan
interior dan eksterior bangunan; pembersihan tangki septik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
pembongkaran bangunan; pembongkaran rumah dan bangunan; pembuatan kabinet [perbaikan]; pemeliharaan atap;
pemeliharaan furnitur; pemeliharaan instalasi sanitasi; pemeliharaan jaringan pipa; pemeliharaan papan nama; pemeliharaan
peralatan bangunan; pemeliharaan peralatan dan instalasi untuk menghasilkan daya; pemeliharaan peralatan kantor;
pemeliharaan peralatan konstruksi; pemeliharaan peralatan listrik konsumen; pemeliharaan peralatan sanitasi; pemeliharaan
pipa ledeng; pemilihan lokasi real estat; pemoles lantai dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; pemulihan
bangunan; pemutusan saluran yang tidak digunakan (misalnya saluran gas, air, listrik); pengamplasan lantai; pengaspalan
jalan; pengaturan atau perbaikan kunci; pengawasan konstruksi bangunan; pengawasan konstruksi bangunan dan
manajemen proses konstruksi di tempat konstruksi; pengawasan pembongkaran bangunan; pengawasan rekonstruksi
bangunan; pengawasan renovasi bangunan; pengeboran sumur air; pengembangan lahan (pembangunan); 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); pengendalian rayap dan hama, selain untuk keperluan pertanian; pengerukan; penindasan
gangguan pada peralatan listrik; penyediaan informasi dan penjelasan dalam bidang pengembangan real estat; penyediaan
informasi konstruksi; penyediaan informasi konstruksi dengan cara elektronik; penyegelan interior dan layanan mendempul;
penyewaan mesin dan peralatan konstruksi; penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyewaan mesin, peralatan, dan peralatan untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; penyewaan
peralatan konstruksi; penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan; perawatan dan perbaikan saluran pipa; perawatan
kolam renang; perawatan mesin konstruksi; perbaikan alarm; perbaikan alat mandi; perbaikan alat pemanas; perbaikan alat
pemulihan panas; perbaikan alat pendingin udara; perbaikan alat penyaringan udara; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan konstruksi; perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin udara; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan
untuk pembuatan veneer; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan untuk pengerjaan kayu; perbaikan bak mandi;
perbaikan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan bangunan tempat tinggal;
perbaikan dan pemeliharaan furnitur; perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor; perbaikan dan pemeliharaan instalasi
sanitasi; perbaikan dan pemeliharaan peralatan sanitasi; perbaikan dan pemeliharaan pompa; perbaikan dan pemulihan
barang-barang rumah tangga; perbaikan dan pemulihan furnitur; perbaikan elektronik konsumen; perbaikan filter udara;
perbaikan instalasi pasokan air; perbaikan instalasi pasokan energi dan peralatan untuk penerangan, pemanasan, pembangkit
uap, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; perbaikan jok; perbaikan kabinet;
perbaikan kunci keamanan; perbaikan mesin konstruksi dan peralatan konstruksi; perbaikan papan nama; perbaikan
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pemanas, AC, dan instalasi alarm; perbaikan peralatan dan instalasi untuk menghasilkan daya; perbaikan peralatan elektronik;
perbaikan peralatan listrik dan instalasi elektroteknik; perbaikan peralatan memasak; perbaikan peralatan pasokan air;
perbaikan peralatan penerangan; perbaikan peralatan rumah tangga dan dapur; perbaikan peralatan untuk penerangan,
pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; perbaikan
peralatan ventilasi; perbaikan pipa ledeng; perbaikan saluran listrik; perkuatan instalasi AC di gedung-gedung; perkuatan
instalasi pemanas di gedung; perkuatan instalasi pemanas, ventilasi dan pendingin udara di gedung-gedung; perkuatan
instalasi ventilasi di gedung; pernis; pernis furnitur; persiapan rancangan yang berhubungan dengan teknik sipil
(pembangunan); plesteran dan pengecatan interior bangunan; renovasi bangunan; renovasi bangunan dan struktur lainnya;
renovasi dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan
pengembangan real estat lainnya; renovasi dan pemulihan bangunan; renovasi, perbaikan dan pemeliharaan kabel listrik;
restorasi bangunan; restorasi furnitur; restorasi furnitur dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; restorasi,
perbaikan dan pemeliharaan furnitur; servis rutin alat ventilasi; servis rutin peralatan pemanas, pendingin, pendingin udara,
pengeringan, ventilasi, dan debu; servis rutin peralatan pendingin; teknik sipil (pembangunan); waterproofing ruang bawah
tanah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022057982
: 08/08/2022 08:31:13
:
: ZAID NADAWI, FAZA FAIRUZ

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jala IX Ujung Link 09, RT/RW 000/000, Kel/Desa Paya Pasir, Kec. Medan
Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Canai Cikgu
: Canai Guru

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Merah Marun, Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; jasa penyediaan makanan berupa roti; katering makanan dan
minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue (bakeries)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057983
: 08/08/2022 08:40:08
:
: HAZMI FITRIYASA, ST

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vila Mutiara Gading 2 Blok X.5 No. 44 Rt. 002/018 , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: maxcoolin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, hitam, putih
: 3
: ===Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk
perawatan rambut; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
perawatan dari sinar matahari non-medis; gel-gel perawatan kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak-minyak
perawatan kulit; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
persiapan untuk perawatan rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); 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 wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk
cairan; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan
kulit dan rambut; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit antipenuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit
wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan
sampo; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan

740
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perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022057984
: 08/08/2022 08:40:15
:
: LUQMAN KHARIS

540 Etiket

: DUSUN CIKAMPEK TUA BARAT, RT. 016/RW. 003, KEL. CIKAMPEK PUSAKA,
KEC. CIKAMPEK, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41373
: 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
: SERBUK AJAIB SISUPER AJAIB + LOGO
: SERBUK AJAIB SISUPER AJAIB = merupakan suatu penamaan pembersih kerak kamar mandi, WC,
lumut, karat, wastafel, keramik, dll

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Putih
: 3
: ===Pembersih serba guna; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk
digunakan dalam operasi manufaktur; pembersih kamar mandi; produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk
tujuan pembersihan; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan menghilangkan karat; sediaan
pembersihan untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022057985
: 08/08/2022 08:40:59
:
: M. ROHVANDO MUHTADIN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pancoran Barat XI B/15, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12780
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TACTIC SPORTWEAR
: tactic = taktik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Hijab olahraga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian Olahraga; baselayer tops; celana pendek
sepak bola; celana untuk olahraga; dasar baselayer; jaket olahraga; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola
dan rompi sepak bola; kaus kaki olahraga; kaus sepak bola; pakaian olahraga muslim; pakaian untuk olahraga; seragam
olahraga; tas sepatu sepak bola; topi olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022057986
: 08/08/2022 08:46:36
:
: HENDRIK SUSANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Wahidin No. 48 Denpasar, Banjar/Lingkungan Gerenceng, Kelurahan Pemecutan
Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80118
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TECHART
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Ampli mixer; Audio crossover; Pemutar DVD; Pemutar MP3; Pengendali jarak jauh; Pengeras suara audio (audio
speakers) untuk home theaters; Pheriperal audio; Speaker aktif dan pasif; Tiang mic; Tiang speaker; Unit-unit pengeras
suara (Speakers); alat perekam suara dan gambar; amplifier stereo; antena radio dan televisi; audio processor; driver speaker;
earphone nirkabel; equalizers [peralatan audio]; headphone nirkabel; headphone stereo; kabel audio dan video; kabel jack;

740

Halaman 131 dari 854

kabel mikrofon; komponen audio; komponen elektronik; mesin karaoke; mikrofon; mikrofon tanpa kabel; mixer mikrofon;
pemutar audio digital; pengeras suara; peralatan karaoke; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi
suara pada speaker; prosesor suara multichannel; sounders gema; speaker nirkabel; subwoofer; surround; tweeter; wirelless
portable speaker===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022057987
: 08/08/2022 08:51:13
:
: I Putu Eka Suryawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ahmad Yani Utara, Gg. Sriti Residence, No. 21, Kel. Peguyangan, Kota Denpasar,
Bali, 80115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KENZEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Silver, Biru tua, dan Hitam
: 5
: ===Kopi stamina yang mengandung obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022057988
: 08/08/2022 08:53:24
:
: ANDREAS

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Salya No. 27 DPS, BR/LINK. Pucak Sari, RT/RW 000/000, Kel/Desa. Dangin Puri
Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MISTER AUTO | Sahabat Kendaraanku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 35
: ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan
konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh;
Layanan dealer kendaraan; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Penyediaan program
penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Toko
sparepart dan aksesoris kendaraan; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; layanan eceran atau
grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan grosir untuk pelumas; layanan ritel disediakan oleh toko ban; layanan ritel
yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan eceran
kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; toko spareparts dan
akesoris kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: JID2022057989
: 08/08/2022 08:57:14
:
: SUDIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedongan RT 003/RW 004. Sinduadi, Mlati. Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55284
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JOGJA GUDANG RABAT
: 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
Alamat Pemohon

: HIJAU, KINING, MERAH, PUTIH, HITAM
: 35
: ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Penjualan grosir barang-barang; Toko buku dan alat-alat tulis;
Toko serba ada; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; supermarket; toko
grosir===
: DID2022057990
: 08/08/2022 08:59:08
:
: APRI HULIMAN TANJUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI CIBEREUM PERMAI 1 BLOK 18 NO 23 RT 007 RW 010, Kota Sukabumi,
Jawa Barat, 43164
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NZT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putuh dan Hitam
: 1
: ===minyak rem===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J102022057991
: 08/08/2022 08:59:14
:
: Slamet

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gubeng Kertajaya 9 C /43 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60236
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAHALOGI + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING
: 44
: ===pelayanan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057992
: 08/08/2022 09:03:20
:
: NICOLAS RELANDO SANTOSO

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Majapahit No. 218 A, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, 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
: VULCAN + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, orange, putih
: 7
: ===Bor tangan listrik; Gerinda genggam, listrik; Palu yang dioperasikan dengan listrik; Pisau potong listrik; bor tangan listrik
tanpa kabel; gergaji [mesin]; gergaji bundar listrik; gergaji rantai; gergaji, listrik; mata bor (bagian dari mesin); mesin gerinda
putar; mesin gerinda tangan; mesin pemotong kertas; obeng listrik tanpa kabel; palu bor listrik yang dioperasikan; palu listrik;
pemotong beton===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022057993
: 08/08/2022 09:04:11
:
: Hj. HESTI NOVIA SARI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Janti, RT/RW. 002/001, Kel/Desa Janti, Kec. Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, 57474
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: nDalem nJanti Garden Resto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: krem, hijau, coklat muda dan coklat tua
: 43
: ===Restoran; Warung makan; jasa katering; kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022057994
: 08/08/2022 09:04:18
:
: ANDREAS

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Salya No. 27 DPS, BR/LINK. Pucak Sari, RT/RW 000/000, Kel/Desa. Dangin Puri
Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MISTER AUTO | Sahabat Kendaraanku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 37
: ===Jasa merakit rangkaian suku cadang Kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan; Layanan perbaikan dan
pemasangan terkait mobil, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku
cadang yang terkait; Perawatan, perbaikan dan pencucian kendaraan; Perbaikan atau Perawatan kendaraan bermotor roda
dua atau lebih; balancing ban; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan
kendaraan; layanan garasi untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; layanan informasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan perbaikan kendaraan; layanan penggantian oli untuk kendaraan; layanan pengisian ulang untuk kendaraan
listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua; mencuci dan
membersihkan kendaraan; perbaikan atau perawatan kendaraan bermotor roda dua dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; perbaikan atau perawatan mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan
pemeliharaan ban kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya; perbaikan dan pemeliharaan
sepeda motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057995
: 08/08/2022 09:08:29
:
: MIHDAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. PASAR DUKUH RT/RW.010/005 KEL/DESA BUMIJAYA KECAMATAN CIRUAS,
Kabupaten Serang, Banten, 42182
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BHM + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, merah dan putih
: 29
: ===Bebek goreng; bebek panggang===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022057996
: 08/08/2022 09:08:38
:
: PT. BUKUAKU DIGITAL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Boulevard Gajah Mada, Ruko Cyber Park No. 2112 , Panunggangan Barat
Cibodas, Kota Tangerang Banten, Kota Tangerang, Banten
: 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
: BUKUAKU + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Oranye
: 41
: ===Jasa perpustakaan elektronik dan online; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal,
dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; layanan perpustakaan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057997
: 08/08/2022 09:16:08
:
: IMANDA ISLAMIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PRAMUKA GG. MERPATI NO.31 RT.01 RW. 09 DESA KALIREJO KECAMATAN
LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65216
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IMANDA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 30
: ===Kue; Kue-kue; kue basah; kue kering; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057998
: 08/08/2022 09:18:46
:
: Shenzhen Mowu Technology Co.,Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 303, Building 11, Block B, Xueziwei, Yabian Community, Shajing Street,
Baoan 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
: Glugbar Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===Kotak rokok elektrik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; asbak untuk perokok; filter rokok; korek api;
kotak rokok; pemantik untuk perokok; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; rokok elektronik;
rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022057999
: 08/08/2022 09:19:19
:
: MUHAMAD NASRUL

540 Etiket

: KP SUKAJADI RT/RW.001/008 KEL/DESA SUKAJADI KECAMATAN CIBALIUNG,
Kabupaten Pandeglang, Banten, 42285
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GULSEMAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan kuning
: 30
: ===gula===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058000
: 08/08/2022 09:21:33
:
: NICOLAS RELANDO SANTOSO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Majapahit No. 218 A, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, 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
: VULCAN + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, orange, putih
: 8
: ===Alat pemotong (pisau); Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Batu asah; Bor tangan , dioperasikan
dengan tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci kepala bor
(manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Linggis; Mata bor (bagian dari alat tangan);
Peralatan tangan; Pisau untuk mencangkok tanaman; Tang; alat pemotong [alat-alat tangan]; alat tangan hidraulik; alat utilitas
(alat tangan) multi fungsi; alat-alat tangan multifungsi; gergaji [perkakas tangan]; gunting serbaguna; gunting*; kunci pas busi;
kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; obeng, non-listrik; palu, tangan dioperasikan; pengupas buah, non-listrik;
perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; pisau berburu; pisau cukur; pisau cukur, listrik; pisau dapur;
pisau rumah tangga; pisau saku; pisau utilitas; soket kunci pas; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D082022058002
: 08/08/2022 09:25:34
:
: LAELI MIFTAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sindang Reret, RT02 RW08, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten
Bandung, 40375., Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40375
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALDY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===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)===

740

Halaman 136 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058003
: 08/08/2022 09:28:19
:
: GILANG NORMAN RIZESA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tasmania 77 No. 5, RT/RW 007/005, Kel/Desa Tanahbaru, Kec. Kota Bogor Utara,
Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOJE TEA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning emas dan putih
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet,
makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui
telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan
eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi
telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa
stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Layanan pengadaan
kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko
ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web
atau belanja melalui program televisi; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan
ritel dan grosir teh; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman
berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Penjualan makanan dan minuman secara online; Stan untuk penjualan es krim; Toko
online di bidang makanan dan minuman; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin
untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan
dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa pesanan pos
dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman
berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat
minuman, dan kaos; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan mesin penjual otomatis; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel yang berkaitan
dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan waralaba
dan ritel; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan
kedai yang menjual makanan ringan; penyewaan mesin penjual otomatis; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layananlayanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatanperalatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058039
: 08/08/2022 10:42:51
:
: Iit Mintario

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Singgalang Blok 25 No. 18, RT.002, RW.017, Kelurahan Mekarsari,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat
: Setia Dharma S.H.,
: Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INSTITUT IMMORTAL DERMALOGY
:

591

Uraian Warna

: Hitam dan Putih

740

540 Etiket

Halaman 137 dari 854

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 3
: ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen
dari krim , losion , atau kosmetik.; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik);
Gel pelembab kulit; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Jel
Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); 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; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran
untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti-penuaan; Losion
dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit
kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover krim;
Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan;
Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit
sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih anti-penuaan; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perawatan
anti-penuaan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan
kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun cream; Sabun jerawat; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pelembab
untuk kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat;
Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu
mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Strip perban pelembab untuk kulit di
sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab,
yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; abrasive fleksibel; bahan kimia
pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; balm dan krim setelah bercukur; batu penghalus; bedak; bedak bayi;
bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang
dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk
keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk
wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker tubuh; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; concealer untuk flek dan noda; cream bath campuran bunga kering dengan rempahrempah; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar
bedak untuk kulit; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; gel mandi, krim dan minyak; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel dan krim untuk
mandi shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki;
kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata
rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dalam
bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; 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 non-
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obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis;
krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan
boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih
wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim
untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim
wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang
hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lipstik;
losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion
pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari;
losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion
berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion
gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan
rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut
melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan
matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot;
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak
dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker
mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; menghapus kerutan sediaan
perawatan kulit; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; mizu-oshiroi
[foundation cair]; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
patch jerawat kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab
kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut;
pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab
wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
pembersih berbentuk krim; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pencerah kulit; pencerah rambut;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perona
pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pewarna lotion untuk rambut; poles dan krim untuk logam; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun pencerah warna untuk keperluan
binatu; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam
rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning
lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
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serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah;
susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058040
: 08/08/2022 10:46:42
:
: CV. Sagu Tani

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dharmais No. 13 RT.003, RW.001, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gajah Tani + Lukisan
: Tapioca Flour = Tepung Tapioka

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, hijau, merah dan didasari alas dasar warna kuning.
: 30
: ===tapioka dan sagu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058041
: 08/08/2022 10:49:56
:
: Erdian Anji Prihartanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Legenda Wisata Cluster Einstein R1/3 Rt 002/024, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAGARA PUNTANG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu abu,kuning,biru
: 41, 43
: ===hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan
yang berkaitan dengannya; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; layanan
kemah liburan [hiburan]; loka karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; menyediakan layanan kemah liburan
[hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan
perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka layanan pendidikan
sekolah asrama; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan
musim panas; organisasi kegiatan olahraga untuk perkemahan musim panas; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan
konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk
keperluan pendidikan dan atau rekreasi; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan
gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan
renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak===
===Jasa pemondokan kemah; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; jasa layanan kemah selama liburan; memberikan

540 Etiket

540 Etiket
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informasi penginapan melalui Internet; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; pemesanan
akomodasi perkemahan; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058042
: 08/08/2022 10:50:42
:
: DAVIN DAVIAN SARMIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK B 36 A NO. 8-9 RT 002/010 KEL. SUNTER
AGUNG, KEC. TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHOJI Shoe & Apparel Care
: Sepatu dan Perawatan Pakaian

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Hitam
: 37
: ===Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058043
: 08/08/2022 10:51:28
:
: PT. GUITEKNO TRESNA TELEKOMUNIKASI.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sahid Sudirman Center Lantai 56. Jln. Jenderal Sudirman No. 86, Kel. Karet
Tengsin Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. , Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Teamkeyword
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru,Biru muda (TOSKA), Merah , Orange, Kuning, Hitam
: 35
: ===administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); layanan berlangganan pada server komputer, pusat data,
situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa
data dan data besar (big data); layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan untuk
analisa data besar (big data)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058044
: 08/08/2022 10:53:48
:
: PT Interbat

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok K1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10640
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UTIFOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===Plester; 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

740
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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; bahan untuk menambal gigi,
lilin gigi; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; desinfektan; krim kulit obat; krim-krim yang mengandung obat; lotion dan
krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; makanan untuk bayi; makanan/minuman suplemen kesehatan; obat-obatan;
perawatan mulut dan sediaan perawatan; salep antibiotik; salep untuk keperluan farmasi; sediaan farmasi; sediaan
multivitamin; suplemen kalsium; suplemen makanan; suplemen makanan kesehatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058045
: 08/08/2022 10:57:10
:
: EKA DEVI SUNARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEADILAN DALAM NO.2 RT.3 RW.1 KEAGUNGAN TAMANSARI, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11130
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERJAYA COFFEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058046
: 08/08/2022 10:57:49
:
: Wahab

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palma No. 6A, Rt. 009/Rw. 003, Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIGEN STORE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu & Putih
: 35
: ===Jasa toko; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Toko sepatu; agen imporekspor; jasa-jasa perdagangan online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058047
: 08/08/2022 10:58:09
:
: SAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM TAMAN BUAH BLOK D-3/12 RT/RW.003/012 KEL/DESA KUTABUMI
KECAMATAN PASAR KEMIS, Kabupaten Tangerang, Banten, 15560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PA'DE SAKIM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===nasi bakar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022058048
: 08/08/2022 11:00:47
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GARUDA CRUNCHY BEE + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, coklat, hijau, putih, hitam, kuning
: 29, 30
: ===Makanan berbahan dasar ketela pohon; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan dan keripik berbahan
dasar kentang; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Potongan kentang; Produk terbuat dari
kentang; kacang garing; kentang goreng; kentang goreng singkong; kentang olahan; kentang panggang; kentang yang
dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan; kentang, diawetkan; kentang, diolah; keripik kentang; keripik kentang
terbuat dari ubi jalar; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan
dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan manisan buah;
makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran
atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan
ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacangkacangan dan olesan, saus, keju; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang===
===Kerupuk Kentang; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan
berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan
ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau
gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; biskuit; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbahan dasar biji-bijian; 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; makanan ringan
berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan
bahan dasar mie; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang
untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058049
: 08/08/2022 11:02:17
:
: Fadhil Hisyam Murtadha

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mantang Blok M, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D&F
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam
: 3
: ===Bibit parfum; Hyaluronic serum; Losion dan serum; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Parfum laundry; Parfum

740

540 Etiket

tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat,
pembersih kulit, krim kulit; 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; Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; astringen untuk keperluan
kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; 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; body shimmer lotion; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum;
ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk
penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
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penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; losion setelah
bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim;
make-up menghapus krim; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; 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 parfum dan aroma; mousses [kosmetik]; mutiara
mandi untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk
gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun krim tubuh; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik];
salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum
penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan
pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; susu almond untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, 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

: DID2022058050
: 08/08/2022 11:02:31
:
: OKY PRATAMA

540 Etiket

: Jl. Emesde B No. 15 RT. 001 Rw. 001, Kel Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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
: Indoderma
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; gel kosmetik; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif [make-up];
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim dan lotion kosmetik; sabun kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058051
: 08/08/2022 11:03:14
:
: PT Vita Shopindo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Duri Tol No 2, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Neilson

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, hiajau muda
: 3
: ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,
losion , atau kosmetik.; Krim untuk pijat; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; krim tubuh; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik;
losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058052
: 08/08/2022 11:03:25
:
: Pristella

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Melati Mas Blok T1 No. 3, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ulu Warung + Lukisan
: Ulu Warung = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat tua, cokelat muda, orange, 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 penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan
makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan
bar minuman anggur; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online
dari database komputer atau dari internet; Layanan perjamuan; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); 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; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack
bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan bar dan restoran;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan salad
bar; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi;
penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058053
: 08/08/2022 11:03:27
:
: PT Kendaraan Listrik Nusantara

540 Etiket

540 Etiket

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, JL. HR. Rasuna Said Kav X-2 No.4, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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 Lukisan
: Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua
: 12
: ===Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; alat untuk bergerak di
darat, udara atau air; bagian struktural untuk kendaraan; kendaraan; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor bertenaga
listrik; motor listrik untuk kendaraan roda dua; non-bermotor kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058055
: 08/08/2022 11:06:16
:
: Sri Mustikawati

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raden Koyong , Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: O'NEEMY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan 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-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; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil,
bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak
dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci,
sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah;
Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa
(kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; 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 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 untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Deterjen dan
zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Ekstrak herbal topikal
untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan
kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel
pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter
badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas
wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah nonobat, 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, Jel dan minyak berjemur, Kosmetik fungsional, Sediaansediaan kosmetik anti penuaan, Kosmetik untuk rambut dan kulit kepala, Kosmetik untuk pijat, Rias muka, Sediaan-sediaan
kosmetik untuk rambut, Kosmetik perawatan badan dan kecantikan, Sediaan-sediaan kosmetik untuk mandi berendam dan
mandi pancuran, Kosmetik tabir surya, Kertas tissue yang mengandung kosmetik, Mandi busa (untuk penggunaan kosmetik),
Parfum dan minyak kelonyo, Sediaan-sediaan pembersih rias muka, Sabun kosmetik, Sampo, Sampo badan, Sampo rambut,
Losion rambut.; Kosmetik, lip cream, lipstik, blush on, spon, penghapus make-up, eyeshadow, maskara, bedak, bulumata
palsu (extension), masker, perawatan kulit, eyeliner, pensil alis.; 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 pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Lapisan yang mengandung
sediaan pembersih; Sediaan dan/atau komposisi pembersih; Sediaan dan/atau komposisi penggosok; Sediaan dan/atau
komposisi pengkilap; Pengelupas cat; Senyawa penghilang grafiti; 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; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pembersih untuk keperluan merias diri; 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 pelembab kulit; Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Media abrasif
untuk keperluan dapur (pembersihan); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk
keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih; Pembersih
Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih
kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up;
Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih
untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan
kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna dan cat rambut; Produk kosmetik;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; 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
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pembersih kulit dan badan; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona
mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk,
lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak
wangi dalam wadah dan buluh; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu
kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan
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 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 sediaan
untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan
untuk menghilangkan bulu (kosmetik); 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 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); Semprotan pembersih karpet; 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); Strip perban
pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Tempat
lipstik; Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu yang
diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat
pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; amonia untuk keperluan pembersihan; anti keringat (pembersih
badan); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan pembersih untuk
keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan
kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan
toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna
yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak
mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet;
bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan;
bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah,
tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran
pembersih wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih
kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan untuk pembersih injector; 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; dasar bedak (kosmetik); dasar
bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk
penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat
dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi 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];
gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain
pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk
keperluan kosmetik; kapur pembersih; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik;
kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; 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 perona pipi, perona, bedak untuk
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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; 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 dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik;
krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit 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; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit;
krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit wajah; krim
pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk
keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim 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; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat;
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan
pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi
ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion kosmetik; losion
pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion, krim,
pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion berjemur kosmetik; lotion dan pelembab antipenuaan; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang
untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut 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; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak;
make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan, krim dan
minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion
tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan
medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker
mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan
pembersihan; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak 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
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(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; 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; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih 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; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara
rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; 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 yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka, kapas dan
tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk
kosmetik yang telah diresapi pelembab; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; 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;
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]; 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 pelembab setelah bercukur; 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 pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun wajah dan
sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi,
gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa
untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di
bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; 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 bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik
dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi];
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 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
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untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutih, pembersih dan kompon; 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 tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan
tubuh; 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 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 pembersih kulit untuk wajah dan tubuh;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh
digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; 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); solusi pembersih lensa kacamata; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih
kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih
wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [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; 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; tiriskan sediaan pembersihan; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan
atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak
esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk
penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan pribadi; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan
pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk
kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan
komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058056
: 08/08/2022 11:09:49
:
: IDA ZUBAIDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KH SAMANHUDI 63, RT/RW 02/03, BUMI, LAWEYAN, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 57148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ALIEF Collection Solo Indonesia
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam
: 25
: ===Busana Muslim===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058057
: 08/08/2022 11:10:02
:
: SARJIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI MEKAR I/01 RT/RW.004/008 KEL/DESA MEKARSARI KECAMATAN RAJEG,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15540
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIBE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan putih
: 24
: ===Kain Batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058058
: 08/08/2022 11:10:46
:
: Iit Mintario

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Singgalang Blok 25 No. 18, RT.002, RW.017, Kelurahan Mekarsari,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat
: Setia Dharma S.H.,
: Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INSTITUT IMMORTAL DERMALOGY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa sekolah kecantikan; Jurnal online, yaitu, blog dan video
log dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Layanan pelatihan dan pendidikan;
Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan
dan kebugaran; 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; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan
dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; bimbingan seni kecantikan; hiburan di alam kontes kecantikan;
instruksi seni kecantikan; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan pendidikan dan pelatihan;
lembaga pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kontes kecantikan;
mengatur kontes kecantikan; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pendidikan,
pengajaran dan pelatihan; pengajaran keterampilan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058059
: 08/08/2022 11:13:48
:
: Ari Gunawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Angsana I, No.23, RT.008/RW.005, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kopi Maki
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: tulisan hitam dengan latar belakang putih
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang
belum diolah); Kopi yang tidak disangrai; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan

740
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berupa susu, kopi dan cokelat); campuran kopi hitam dengan susu panas; kopi rempah; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; perasa kopi; produk-produk kopi; sediaan berbahan
dasar kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058060
: 08/08/2022 11:15:40
:
: Riawan Sendi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dedel, Rt 002 Rw 007 Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah
: Gibraltar Marasabessy S.H
: Jl. 26 No. 143 Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MONERA Beauty + Logo
: Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu Muda dan Hitam
: 3
: ===Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Sabun Mandi; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); body lotion untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku (kosmetik); deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; gel kosmetik; glitter kuku; kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk bibir; krim kuku; krim
kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion 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; make-up [kosmetik]; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058061
: 08/08/2022 11:18:02
:
: Sri Mustikawati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raden Koyong , Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: O'NEEMY BEAUTY CLINIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 44
: ===Jasa spa kesehatan; Klinik kecantikan; Layanan spa (Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); Salon
perawatan kulit; Salon untuk muslimah; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa spa; jasa
spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani;
layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan
kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon
kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh spa kesehatan;
layanan perawatan medis yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa
kesehatan; 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 anggota layanan
militer; 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 salon tanning; layanan semprot tanning salon; layanan
spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh
dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan
spa sehari; 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; mengatur reservasi layanan spa; penyediaan layanan
sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika

740

540 Etiket
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atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur;
salon estetika; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan rambut; salon penyamakan dan layanan solarium===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058062
: 08/08/2022 11:18:13
:
: PT INTEGRA INOVASI INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lt 3 Ruko Cokro Square Kav K, Jl. Hos Cokroaminoto No. 124, RT/RW 036/010,
Kel/Desa Tegalrejo, Kec. Tegalrejo , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIMNANGKIS
: Simnangkis adalah kependekan dari Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Biru
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat
lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat Lunak computer yang dapat mengunggah,
mengunduh, mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan
dan menganalisis data; Perangkat lunak pengolahan data; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; paket perangkat
lunak terintegrasi; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing;
perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola
proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi;
perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital; program perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058063
: 08/08/2022 11:18:38
:
: YOGI CATUR CAHYONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN. BANARAN WETAN RT/RW 002/001, DS. BANARAN WETAN, BAGOR,
NGANJUK, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64461
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MALLACERRO
: Mall artinya jaring, acerro artinya baja

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih dan Putih, Hitam
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan
sebagai pakaian; Baju Hangat militer; Baju koko; Blues; Bra yoga; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja,
sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan
sarung tangan; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans; Celana ketat yoga; Celana renang; Gamis pria; Gaun pengantin;
Gesper; Hijab; Ikat Kepala; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket printing; Jaket sablon; Jaketjaket; Jubah Pria; Kaos Promosi; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kemeja (lengan
pendek); Kopiah; Kulit bagian atas sepatu; Legging yoga; Masker penutup mata untuk tidur; Masker wajah [busana pakaian];
Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Jogging; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian
bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan,
pakaian renang; Pakaian 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 jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian
renang; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; 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

740
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pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan
tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits)
untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Peci; Pelindung ujung sepatu;
Perlengkapan logam untuk alas kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Sarung printing; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun
palekat; Sarung tenun tradisional; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu hak tinggi; Sepatu pantai; Sepatu sekolah;
Setagen (Ikat Pinggang); Sol bagian dalam; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Switer bordir; Switer printing;
Switer sablon; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt printing; T-shirt sablon; Tali penyandang untuk
pakaian; Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Topi olahraga panahan; Topi yang terbuat dari kulit; Tudung kepala wanita
(pakaian); alas kaki militer; 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; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; atasan rajut; bagian atas sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki,
yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga
lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju rajut; baju setelan; baju
tidur; baret; bikini; bikini top; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus [pakaian bisnis]; blus militer; celana berkuda; celana
boxer; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana formal; celana golf; celana jas; celana kulit; celana militer; celana
panjang [pakaian kantor]; celana panjang militer; celana pendek golf; celana yoga; chemisettes [bagian depan baju]; dalaman
jilbab; dasi; dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; garter pengantin; hak untuk sepatu; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat
pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket dengan penutup kepala; jaket jas; jaket
kasual; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket militer; jaket olahraga; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas kulit;
jas luar; jilbab; jumper yoga; jumpsuit; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk
melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kaos
yoga; kaus kaki baju pria; kaus kaki olahraga; kaus kaki pria; kaus olahraga; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha
kancing-depan; kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kulit; kemeja
rajutan; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja yoga; kostum topeng; lingerie; manset lengan kemeja
sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel militer; pakaian; pakaian
formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian kulit domba; pakaian militer; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian
pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian rajut dalam jenis atasan
rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian santai; pakaian
seragam; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian untuk memancing; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian
yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual
untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yoga; 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; penutup sepatu atau sepatu boot
yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); perlengkapan
besi untuk sepatu bot; piyama; rok; rok dalam; rok golf; rompi kulit; rompi olahraga; sabuk militer; sabuk untuk pakaian; sabuk
yang terbuat dari kulit; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal selop; sarung; sarung tangan;
sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat
menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung
tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; sepatu; sepatu atletik; sepatu bayi; sepatu berkuda; sepatu bot *; sepatu
bot kulit domba; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot
yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu formal;
sepatu golf; sepatu hak tinggi; sepatu hak-tinggi; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit
untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu mendaki; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel
wanita; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai;
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sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam
olahraga; seragam-seragam hotel; setelan bisnis; setelan jas; singlet olahraga; sol dalam; sol sandal; sol untuk sepatu; sol
untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; steel-capped shoes; suspender militer; syal dan jilbab; tali sepatu;
tas kain non woven; tas sepatu golf; topi; topi golf; topi kulit domba; topi militer; topi militer dengan visor; topi olahraga; topi
pesta [pakaian]; topi rajut; topi rajutan; topi-topi hotel; turtleneck; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep
pici===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058064
: 08/08/2022 11:19:29
:
: ISNA RUMBIYATUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GURAME IV B-28/14 PONDOK PERMAI RT/RW.004/003 KEL/DESA
KUTABARU KECAMATAN PASAR KEMIS, Kabupaten Tangerang, Banten, 15560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: H'LLEXO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===Kue-kue; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058065
: 08/08/2022 11:19:35
:
: PT Kendaraan Listrik Nusantara

540 Etiket

540 Etiket

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, JL. HR. Rasuna Said Kav X-2 No.4, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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 Lukisan
: Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua
: 16
: ===Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi
dan instrumen keuangan lain; Bendera iklan; Brosur-brosur; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; alat penjepit kertas;
alat tulis; alat tulis menulis; alat untuk kesenian; album acara; amplop; amplop plastik untuk kemasan; amplop surat; bahan
pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus;
bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; banner; barang cetakan; barang-barang dari karton; barang-barang dari
kertas; barang-barang publikasi tercetak; brosur cetak; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan
barang dagangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058066
: 08/08/2022 11:19:48
:
: WAHYU RETNO EKO PRASETYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JATISARI, RT.01 RW.01, KELURAHAN WATESARI, KECAMATAN
BALONGBENDO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61263
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 3 WA
:

591

Uraian Warna

: COKLAT

740

540 Etiket
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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

: 13
: ===Grip senapan; Popor (Gagang Senapan); Stock (bagian belakang) senapan; bagian komponen untuk senapan; palu untuk
senjata dan senapan; pengaman picu untuk senjata dan senapan; senapan angin [senjata]; senapan berburu; senapan dan
bagiannya; senapan olahraga===
: DID2022058067
: 08/08/2022 11:21:13
:
: ANTONIUS ARINDRA PRAKOSO

540 Etiket

: Purwosari RT. 002 RW. 058 Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta 55284, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55284
: 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
: HYPO DIPO dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Baju Hangat untuk anak-anak; Bandana anak-anak; Bedong; Daster anak-anak;
Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kain gurita bayi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Pakaian
Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian tidur untuk bayi; 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; atasan bayi; atasan untuk anak-anak; baju atau handuk mandi; 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 anakanak; 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 anakanak; gaun bayi; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kain oto
untuk anak-anak; kain tadah liur bayi; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaus kaki anak-anak; kaus kaki untuk bayi;
kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian
anak-anak; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam untuk bayi; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian tidur untuk
anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama bayi; piyama boneka
bayi; piyama untuk anak-anak; sandal bayi; sandal untuk anak-anak; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi;
sepatu bot untuk anak-anak; sepatu dan sepatu bayi; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sweater bayi; topi untuk
anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala
bentuk di kelas ini===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058068
: 08/08/2022 11:21:17
:
: PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

540 Etiket

Halaman 156 dari 854

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GARUDA CRUNCHY POTATO NET + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, coklat, kuning, putih, hitam
: 29, 30
: ===Campuran kacang panggang; Kacang Telur; Kacang hijau panggang; Kacang mete panggang; Kacang panggang;
Makanan berbahan dasar ketela pohon; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar
singkong; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Potongan
kentang; Produk terbuat dari kentang; almond (kacang) panggang; hazelnut (kacang) panggang; kacang atom; kacang diolah;
kacang garing; kacang oven; kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang, diolah; kentang goreng;
kentang goreng yang dibekukan; kentang olahan; kentang tumbuk; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan
diawetkan; kentang, diawetkan; kentang, diolah; keripik; keripik buah; keripik jamur; keripik kentang; keripik kentang terbuat
dari ubi jalar; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; lentil (kacang), diolah; makanan ringan berbahan dasar biji;
makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kentang;
makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar sayuran; makanan ringan manisan buah; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari
kentang===
===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Kerupuk Kentang; Makanan ringan berbahan dasar beras;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan yang terbuat dari
tepung kentang; biskuit; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan
berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan
berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan
ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan jagung diekstrusi; popcorn dan makanan ringan
berbahan dasar jagung; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk
makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058069
: 08/08/2022 11:24:01
:
: PT Kendaraan Listrik Nusantara

540 Etiket

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, JL. HR. Rasuna Said Kav X-2 No.4, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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 Lukisan
: Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua
: 25
: ===Ikat kepala (pakaian); Jaket parka; Jaket-jaket; Kerudung kepala; Pakaian dinas seragam; Syal, shawls (syal); T-shirt; alas
kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alat
pencegah tergelincir untuk sepatu; bretel; dasi; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket kulit;
jaket rajut; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas; jas hujan; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; kaos kaki;
kaos oblong; kemeja; mantel; pakaian; penutup kepala; rompi; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot; sepatu bot untuk
pengendara sepeda motor; seragam; sol sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058070
: 08/08/2022 11:24:20
:
: Ray Krishardi Layadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Duri Kosambi 60.C, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Ong Tjioe Lan S.E.
: Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

Tipe Merek

540 Etiket

Merek Kata

Halaman 157 dari 854

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

:
: Pines
:
: Merah, Hitam, Putih.
: 16
: ===Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado,
kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku,
tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip
ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip,
ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat
ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat
ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan
ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong
plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan,
kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop,
pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang
dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Barang-barang terbuat
dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota,
buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur,
kalender, katalog; 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; Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak
termasuk dalam kelas lain; Peralatan belajar, terdiri dari penghapus pensil, penggaris untuk menggambar, rautan pensil dan
tempat pensil; 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; Tempat alat tulis menulis [set]; alat dan mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat tulis
menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; dispenser pita perekat [kebutuhan
kantor]; keperluan kantor [kecuali perabot]; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks,
kartu, amplop, buku catatan, kalendar; 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 untuk dokumen; mesin pengikat spiral untuk penggunaan kantor; mesin tik dan perkeperluanan kantor
[kecuali furnitur]; paku payung; pelubang kertas [keperluan kantor]; stapler [keperluan kantor]; staples untuk kantor===
: JID2022058071
: 08/08/2022 11:25:13
:
: Riyana fitriyanti

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl h dul no 10 Rt 5 RW 5 Kel Bojong Pondok Terong kec Cipayung , Kota Depok,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOTO BETAWI BANG RAM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING
: 43
: ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk
kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan restoran dibawa
pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara

740

Halaman 158 dari 854

online; Restoran; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; delicatessens [restoran]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoranrestoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan informasi restoran; layanan
informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi restoran; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; memberikan
informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat
dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan
tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; 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 ulasan online tentang atraksi
lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan
akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang;
restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; 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
Alamat Pemohon

: DID2022058072
: 08/08/2022 11:25:50
:
: Yudianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. IKhlas no: 101 Rt.007/08 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta 12520, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SeraQu
: Sera = Antisera, Qu = Quality

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Merah Maroon
: 5
: ===reagen diagnostik klinis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058073
: 08/08/2022 11:27:21
:
: Kimanto

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sunter Paradise Tahap 1 Blok F2 No. 6, Rt. 002/Rw. 012, Kel. Sunter Agung , Kec.
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TDX ULTIMATE RACING PERFORMANCE TECHNOLOGY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih & Hitam
: 35
: ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa toko; agen impor-ekspor; jasa-jasa perdagangan
online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058074
: 08/08/2022 11:28:18
:
: PT Kendaraan Listrik Nusantara

540 Etiket

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, JL. HR. Rasuna Said Kav X-2 No.4, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,

Halaman 159 dari 854

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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 Lukisan
: Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua
: 4
: ===Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Oli bantalan; Oli mobil; Oli pelumas; Oli roda gigi sintetis; aditif non-kimia untuk
oli motor; oli dan cairan berbasis oli untuk mesin dan transmisi; oli dan pelumas dan oli motor; oli mesin; oli mesin otomotif; oli
motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingk. Legian Tengah, Legian, Kabupaten Badung, Bali, 80361
: 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
: Single Fin
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 43
: ===Bar; Restoran; kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058075
: 08/08/2022 11:28:58
:
: I Nengah Kasim

: DID2022058111
: 08/08/2022 12:32:35
:
: Muhammad Hidayatulloh

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dr. Sutomo 9 No. 138 RT 004/024, Kepatihan, Kabupaten Jember, Jawa Timur,
68137
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: E-LUFE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Hitam
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan
untuk penggunaan pertanian; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida; fungisida biologis;
fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga;
fungisida, herbisida; herbisida; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah
tangga; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida; pestisida
pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga;
rodentisida; sediaan insektisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058113
: 08/08/2022 12:33:39
:
: SYAIFUL RIFQI

540 Etiket

: Gondosari RT.002 RW.006, Kelurahan Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten
Kudus - Jawa Tengah , Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59333

Halaman 160 dari 854

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
: PULUNG SEJAGAT + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah, Kuning
: 34
: ===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Geretan; Hookah dengan tembakau perasa; Jaring
filter untuk rokok; Pipa rokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk
keperluan medis); Tembakau linting; Tembakau perasa; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok; asbak untuk perokok; buku
kertas rokok; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cerutu; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter untuk rokok; kertas
linting rokok; kertas penyerap untuk pipa tembakau; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kreteks; lem cerutu; merokok
tembakau; mesin saku untuk menggulung rokok; pemantik untuk perokok; pemantik untuk rokok; perasa, selain minyak atsiri,
untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; perlataan kantong untuk
menggulung rokok; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok putih; tabung rokok; tembakau; tembakau
rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058114
: 08/08/2022 12:34:09
:
: Kang Kheng Wie

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Duta Harapan Indah blok N - 7, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Charise
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===sandal untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058115
: 08/08/2022 12:34:18
:
: PT SVEA LABORATORIES INTERNATIONAL

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara 165 Lantai 4, Jalan TB Simatupang Kaveling 1, Kelurahan Cilandak
Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Svea
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Svea warna biru
: 3
: ===kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; lotion kulit kosmetik;
make-up [kosmetik]; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058116
: 08/08/2022 12:34:19
:
: PT. OTHO METRONIK INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Alternatif Tengsaw, Gang Sauki RT 004 RW 005 Pasir Mukti, Citeureup,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16811

Halaman 161 dari 854

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
: OTHO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, dan Hijau
: 9
: ===KWH METER; alat pengukur presisi; meter air; meter gas; meter listrik; meter untuk mengukur arus listrik; modem; modem
eksternal; modem internal; perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058117
: 08/08/2022 12:35:41
:
: Dr. Syaifullah Muhammad, ST, M. Eng, Dr. Ir. Indra. MP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sawah, Lr. Cempaka No. 2, Lamteh, Ulee kareng, Banda Aceh, Kota Banda Aceh,
Aceh, 23118
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Biona Serum Anti Aging
: Biona Serum Anti Aging artinya Biona Serum sebagai anti penuaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam berlayar merah muda
: 3
: ===serum anti-penuaan untuk wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058118
: 08/08/2022 12:41:08
:
: Sergio Fontana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Janur Kuning XI, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Enjoy Senja Coffee & Kitchen + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna hitam pada tulisan dan gambar dengan latar belakang berwarna putih
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Kedai; Kedai es krim; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan
dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan kedai makan; Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan,
jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; bar kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan
kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan
ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah;
penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan,
fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi
sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan
dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058120
: 08/08/2022 12:46:27
:
: PT. MULTI COLOUR INDAH INDONESIA (MULCINDO)

Alamat Pemohon

: Jl. Mayjen Sungkona No. 18. Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas,

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 162 dari 854

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Kabupaten Gresik, JAWA TIMUR, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
: Ir. Wiharto Yogi Widodo S.H., M.AK., LL.M.
: Jl. AM. Sangaji No. 2C, Petojo utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MODERNO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah,Putih,Hitam,
: 6
: ===Baja ringan; Panel atap dari logam; Rangka atap baja ringan; Rangka atap dari logam; Sambungan atap dari logam;
Sekrup baja ringan; atap baja ringan; atap terutama terdiri dari logam; hollow baja ringan; nok baja ringan; rangka baja ringan
untuk bangunan; reng baja ringan; talang baja ringan; tutup atap dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058121
: 08/08/2022 12:50:43
:
: FITRIYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Kopi Gg Ibu Ucu No. 339 RT 06 RW 09, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi
Selatan
, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40535
: 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
: B.ONE ARMY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 18
: ===Dompet; sabuk kulit; tas *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058122
: 08/08/2022 12:51:26
:
: Nurlaksana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Satu Kramat RT 01/ RW 01 Desa Sumbakeling, Kabupaten Kuningan, Jawa
Barat, 45557
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: E2M (Energi Elektrik Mikro)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, hitam, silver, hijau, merah, kuning, biru
: 1
: ===Pupuk organik hayati cair; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022058123
: 08/08/2022 12:58:18
:
: PT. BABA MATERIAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Delta, Jl.Suryopranoto 1 Blok A No.10, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: SUPRABIT

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 163 dari 854

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah
: 2
: ===Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; Pelapis anti bocor dua komponen (Cat);
Pelapisan dalam hal perekatan industri untuk tahan air dan pengerasan permukaan; cat anti bocor; cat pelapis anti bocor; catcat pelapis untuk anti kebocoran pada atap-atap rumah / atap-atap bangunan; cat-cat pelapis untuk genteng-genteng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058124
: 08/08/2022 12:58:42
:
: Misrahanum, Misrahanum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jurusan Farmasi USK, Jl. Syech Abdurrauf Nomor 3 Darussalam Banda Aceh, Kota
Banda Aceh, Aceh, 23111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jeulavy Souvenir
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan hijau
: 3
: ===sabun batangan untuk toilet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058125
: 08/08/2022 13:01:03
:
: Dr. Syaifullah Muhammad, ST, M. Eng, Dr. Farid Mulana, ST, M. Eng

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sawah Lr. Cempaka No. 2 Lamteh, Ulee Kareng, Banda Aceh, Kota Banda Aceh,
Aceh, 23118
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Oleum Minca
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===minyak angin aromaterapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058126
: 08/08/2022 13:01:04
:
: KI HARRY ASHARY RAMADHAN

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT. TAMAN RASUNA UNIT 0805G WISMA MELATI RT 002 RW 10, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12960
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Makassar Half Marathon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hitam atau Hitam dan Putih
: 41
: ===Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan
kebugaran fisik; Komunitas perkumpulan pelari; ruang pelarian [hiburan]===

740

Halaman 164 dari 854

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

: JID2022058127
: 08/08/2022 13:02:09
:
: PT BUMIRAYA UTAMA MAHAJAYA INTERNASIONAL, EKO PRASETYO

540 Etiket

: THE CITY TOWER, LEVEL 12-1N, JL. MH THAMRIN NO. 81, MENTENG, JAKARTA
PUSAT - 10310, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: MENTERI KONSUMSI + LOGO
: MENTERI KONSUMSI
: WAYANG BATARA GURU (BATARA MANIKMAYA) = KUNING EMAS, LINGKARAN MATAHARI = KUNING EMAS,
MENTERI KONSUMSI = HITAM
: 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 akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan
nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk
tenda; Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa
penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi, pertemuan, acara, konvensi dan
pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas 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 pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama
waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi,
dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa
rumah orang tua; Jasa vila; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel, restoran, kafe,
kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang
menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Katering makanan
dan minuman; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging
sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual
dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan 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 pengasuhan anak; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan
makanan dan minuman dengan truk berjalan; Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan
dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; Mengatur dan koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan
akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi,
pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang
membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng
(Rumah Singgah Sementara); Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara;
Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan
Kudapan); Penginapan untuk liburan; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan
fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran;
Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi
penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan tempat untuk acara
sosial; Penyewaan tisu basah; 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
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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, 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 restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk
mengatur akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk pemesanan akomodasi; 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 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 seni kuliner; jasa konsultasi dibidang
penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak
makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa
penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan
dan minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan
makanan dan minuman; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman
kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji;
katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk
institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering
yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan
perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan
hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk
pemesanan restoran; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal 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 bistro; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan
hostel pemuda; 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 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 kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering keliling; layanan katering luar;
layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan
masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan
bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering
untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan
katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi
dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan
menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel;
layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan
makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel;
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layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen
kedatangan dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan
sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan
anak anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan perawatan tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan
persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak
dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi
sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi
dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa;
layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran
ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan
restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan ruang tunggu dengan fasilitas hookah; layanan rumah
kopi; layanan rumah kos; layanan rumah pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan
snack-bar dan kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan
makanan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan
kamar; layanan wine bar; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan
kesehatan; layanan wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang
menyediakan minuman teh; lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi,
coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi
dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan
informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi 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 peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan,
turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan
menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman;
menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan
minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk
para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan
akomodasi 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 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 perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman
trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan
fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan
sementara; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan
untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan
layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak;
menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan dan
penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam
mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan
[layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan makanan, minuman,
dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan 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
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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; 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 jasa katering; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan
penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah
kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman;
penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan
fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan
fasilitas konferensi; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi
dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan fasilitas untuk pameran; penyediaan
informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering
dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi
sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi 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 perawatan sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah;
penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan
pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara,
akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu
website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara,
pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi
dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan online tentang
atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan
dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan
akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara
di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara untuk
liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah
pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan
bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat 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 konferensi; penyewaan furnitur, linen dan
pengaturan meja; penyewaan futon; 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 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 dan makanan; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan
motel; reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan 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; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat
penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Halaman 168 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058128
: 08/08/2022 13:06:26
:
: Ahmad Abdullah Dahdah

540 Etiket

: Sasak 23, RT 005 RW 001, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir,, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60151
: Nasir Abdullah Dahdah S.H.,
: Jalan Sasak No 23 Semampir Kota Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DATES GARDENSHOP Oleh-Oleh Haji dan Umroh DAN LUKISAN
: DATES merupakan suatu penamaan, di mana huruf T diwakili oleh gambar sebuah pohon.
GARDENSHOP merupakan suatu penamaan, di mana huruf A serta huruf O diwakili oleh gambar 2
(dua) buah kurma dan 4 (empat) buah kurma. Oleh-Oleh Haji dan Umroh suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Olive dan Hitam
: 16
: ===Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; film plastik untuk pembungkus; kantong [amplop, kantong] dari kertas
atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong kado dari kertas
atau plastik; kantong kertas berbentuk kerucut; karton kardus; kemasan kardus; kemasan wadah kertas; kertas karton take-out
untuk makanan; kertas label gantung; kotak display kardus; kotak display kertas atau kardus; kotak hadiah dari kardus; kotak
hadiah dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan
kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas atau kardus; kotak papan serat; kotak pesta dari
karton atau kertas; label gantung dari kardus; label kertas atau karton; pengemasan wadah kardus; pengiriman kontainer
kardus; tabung kardus; tag hadiah dari kertas; tag karton; tas hadiah dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik; tas pesta
yang terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058129
: 08/08/2022 13:07:14
:
: ERYANTO JAHJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Premier Park 2 Blok O No. 1 RT 002 RW 015 Kel. Cikokol, Kec.
Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15117
: 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
: KONG'SWORKS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Merah
: 9
: ===Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian untuk
perlindungan terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran;
sarung tangan neoprene, masker; sarung tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung
tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api; sepatu
bot dan sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat bekerja; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058130
: 08/08/2022 13:08:07
:
: PT FUJI ELEVATOR INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Asia No. 13/23, Medan 20214, Kota Medan, Sumatera Utara, 20214
: Herry Trismono S.H.,M.H.,
: Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

Tipe Merek
Nama Merek

:
Merek Kata dan Lukisan
: Merek FUJI dan logo, PTFUJI ELEVATOR INDONESIA-the vertical transportation people dan 富士エ
レベーター ( FUJI ELEVATOR )
: huruf kanji 富士エレベーター ( FUJI ELEVATOR )

740

566

Arti Bahasa

540 Etiket

Halaman 169 dari 854

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: merah, biru, hitam, putih
: 16
: ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/
rumah tangga; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,
kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,suratsurat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Bendera iklan; Brosur
informasi yang dicetak; buku; buku musik cetak; kartu ucapan; majalah cetak di bidang musik; majalah musik; majalahmajalah; pamflet tercetak; penanda buku; poster; stiker.; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Desain gambar yang
dihasilkan dengan bantuan komputer; Iklan (Barang Cetakan); Manual referensi perangkat keras komputer; Manual untuk
perangkat lunak komputer; Manual-manual untuk perkenalan produk dan iklan; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulismenulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Pamflet panduan; Perekat film untuk keperluan alat
tulis-menulis/ rumah tangga; Publikasi iklan tercetak; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori, pamflet, dan
brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan korporasi dan bisnis;
Selebaran iklan; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis menulis [set]; agenda; alat tulis menulis;
almanak; bahan promosi dan iklan; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku
pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; brosur komputer; buku agenda; buku petunjuk yang dapat
dibaca secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca komputer untuk digunakan dengan, dan
dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan dapat dibawa tercetak; huruf-huruf cetak;
huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; kaset kertas dan kartu untuk merekam program komputer; katalog yang menampilkan
barang dagangan permainan komputer; kertas komputer; 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; manual komputer; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); pamflet; pamflet iklan;
pamflet tercetak; papan iklan cetak dari karton; papan iklan cetak kertas; papan iklan kertas atau karton; papan iklan kertas
atau karton cetak; papan iklan tercetak dari karton; papan iklan tercetak dari kertas; papan nama dari kertas atau karton;
perekat untuk alat tulis menulis; publikasi perangkat keras komputer tercetak; publikasi tercetak yang berkaitan dengan
komputer; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk
tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; tanda-tanda iklan kardus;
tanda-tanda iklan kertas atau karton; tanda-tanda kertas iklan; tempat kulit untuk agenda dan perencana mingguan===
: DID2022058131
: 08/08/2022 13:18:05
:
: SITI HODIJAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. BELENGBENG RT/RW.004/002 KEL/DESA CIKEUSIK KECAMATAN
CIKEUSIK, Kabupaten Pandeglang, Banten, 42286
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LE BIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, biru, kuning dan putih
: 29
: ===Abon ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022058132
: 08/08/2022 13:19:06
:
: ELITA TAURISIAWATI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JOHAR NO. 27 RT 02 RW 04 KEL. KEDUNG WARINGIN KEC. TANAH SAREAL
KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16164
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 170 dari 854

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ELITE ECOPRINT + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, HIJAU DAN COKLAT MUDA
: 24
: ===Kain Batik; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Taplak meja; Taplak meja
panjang; 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 untuk digunakan dalam membuat pakaian; gorden; gorden kecil
terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari kain tekstil; kain belacu dicetak; kain minyak untuk digunakan sebagai
taplak meja; kain sarung batik; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain untuk pakaian; taplak
meja dari tekstil; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058133
: 08/08/2022 13:20:25
:
: Early Caroline

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tb. Angke No. 11, Rt. 005/Rw. 005, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHERLY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 25
: ===Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian luar; Sweater; alas kaki; baju kaos (t-shirt); bra; celana; celana
dalam; celana panjang; celana pendek; gaun; jaket [pakaian]; kaos kaki; kemeja; mantel untuk pria; mantel untuk wanita;
pakaian; rok; sandal; sepatu; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058134
: 08/08/2022 13:21:15
:
: PT. SOLUSI INTEGRASI PRATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2,
Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten
: 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
: SIPECTOR + Logo
: SIPECTOR + Logo : merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Biru tosca dan Putih.
: 36
: ===Penyediaan informasi mengenai penilaian mobil bekas; jasa manajemen trust; jasa manajemen unit trust; jasa manajemen
unit trust untuk klien pribadi; jasa penilaian barang bergerak; jasa penilaian barang dan kargo; jasa penyediaan informasi
asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi terkait asuransi kendaraan; layanan penilaian; layanan penilaian keuangan
untuk kendaraan; memberikan informasi tentang pasar opsi melalui situs web; memberikan informasi terkait dengan
perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan asuransi; memberikan informasi terkait
penilaian mobil bekas; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan
rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; penilaian mobil; penilaian mobil bekas; perantara asuransi
kendaraan bermotor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D022022058135
: 08/08/2022 13:22:29
:
: Putri Nasution

Alamat Pemohon

: Jl. Sembada 16 No.31 Medan, Kota Medan, Sumatera Utara

740

540 Etiket

Halaman 171 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru muda, biru tua
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Ekstra herbal (bumbu); Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); 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 teh dan teh herbal; Teh dan teh herbal; Teh herbal dan
seduhan herbal; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain
yang memiliki rasa; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; madu herbal;
seduhan herbal; seduhan herbal dari dedaunan pohon mate; seduhan herbal bandrek; seduhan herbal berbahan dasar
temulawak; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal
jahe merah dengan atau tanpa susu; teh herbal, selain untuk penggunaan obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058136
: 08/08/2022 13:23:07
:
: Ratna Komalasari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum BCA RT 002 RW 008 Muara Sanding, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SNACK Sehat & eNACK
: Makanan ringan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, hijau
: 30
: ===puding===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082022058137
: 08/08/2022 13:24:23
:
: Hendrik Siringo Ringo

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Karasak Cibintinu RT/RW 001/005 Kel. Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul, Kota
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Giron
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 9
: ===perangkat keras komputer; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058137
: 08/08/2022 13:24:23
:
: EKA HAIRANI HUTASUHUT

540 Etiket

: JL. TURI PUTIH 7 BLOK. E NO.245 BENGKURING RT 048 KELURAHAN
SEMPAJA TIMUR KECAMATAN SAMARINDA UTARA, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur, 75119
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZEROIND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: (BIRU GELAP); EMAS (GOLD)
: 30
: ===Roti, sandwich, biskuit; brownies; donat; kue bolu; kue kering; kue, biskuit, kue kering; makanan siap saji berbahan dasar
mie; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; praline (permen); puding; roti*===

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
: SIMPLYBOX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, 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
Alamat Pemohon

: DID2022058138
: 08/08/2022 13:25:12
:
: PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

: JID2022058140
: 08/08/2022 13:26:31
:
: KI HARRY ASHARY RAMADHAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT. TAMAN RASUNA UNIT 0805G WISMA MELATI RT 002 RW 10, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12960
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Makassar Marathon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hitam atau Hitam dan Putih
: 41
: ===Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan
kebugaran fisik; Komunitas perkumpulan pelari; ruang pelarian [hiburan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022058141
: 08/08/2022 13:26:36
:
: SOHARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LINGK.CIGEBUG RT/RW.002/001 KEL/DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN
CIPOCOK JAYA, Kota Serang, Banten, 42122
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ARENSYAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, hitam dan putih
: 30
: ===gula aren===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058142
: 08/08/2022 13:26:39
:
: PT. BABA MATERIAL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Delta, Jl.Suryopranoto 1 Blok A No.10, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 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
: BABA MATERIAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 19
: ===Atap asbes; Atap plastik; GENTENG COR; Genteng; Genteng beton; Membran atap PVC; Membran untuk atap
menggunakan papan, atap, dinding, gulungan atap papan terbuat dari bitumen, partisi non-logam untuk semua jenis aplikasi
dalam bangunan dan teknik sipil; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Plafonplafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari plastik; Tutup atap bukan dari logam; aspal untuk
digunakan dalam bangunan; atap dari batu; atap gelombang plastik; atap sirap; atap, bukan dari logam; dempul (filler) atap
berbasis aspal [bahan bangunan]; genteng batu; genteng gipsum; genteng keramik; genteng semen mortar; genteng tahan
api; kertas atap dari aspal; lapisan dasar atap; lembaran aspal untuk atap; lembaran aspal untuk digunakan dalam bangunan;
lembaran penutup atap; membran atap; pelapis atap aspal [bahan bangunan]; pelapis bitumen untuk atap; sealant berbasis
bitumen untuk atap [bahan bangunan]; semen atap===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058143
: 08/08/2022 13:27:24
:
: Zuellig Pharma Holdings Pte. Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 47 Scotts Road,
#10-00 Goldbell Towers, 228233
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: eZApotek logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35, 36, 39, 9, 41, 42, 44
: ===Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya,

740

memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir; Kampanye
pemasaran; Layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian usaha; Mempersiapkan faktur; administrasi komersial
dari lisensi barang dan jasa orang lain; analisis pemasaran; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk
bisnis lain]; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer;
layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan
layanan pihak lain; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; mengatur dan
melakukan lelang Internet; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan pasar (marketplaces)
online untuk penjual barang dan/atau jasa; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan
informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
periklanan, pemasaran, riset pasar===
===Jasa evaluasi kredit; Layanan faktur diskon; Layanan transfer mata uang virtual elektronik; Rekonsiliasi transaksi
keuangan; anjak piutang; holding sekuritas, dana, dan aset lainnya dalam escrow; jasa advis keuangan, konsultasi
manajemen, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa asuransi properti; jasa asuransi
transportasi; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa penjamin; layanan pembayaran ewallet; layanan pembayaran elektronik; layanan pemrosesan pembayaran; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit;
menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
pertukaran mata uang virtual elektronik; pialang pabean===
===Jasa pengiriman; informasi transportasi; pelacakan dan penelusuran pengiriman untuk mengikuti pengiriman;
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pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, truk, kereta api, kapal laut dan pesawat terbang; pengangkutan barang
melalui sungai, kereta api, kapal feri, mobil, truk dan kapal; pengiriman paket; penyewaan kontainer untuk transportasi dan
penyimpanan barang; penyimpanan fisik informasi dan data yang disimpan secara elektronik; perantara transportasi barang;
transportasi barang melalui jalan darat atau kereta api; transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang===
===aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak screen saver
komputer, direkam atau diunduh; perangkat periferal komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengoprasian komputer terekam===
===layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; memberikan informasi di bidang pendidikan; mengatur dan
memimpin kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat
diunduh; pelatihan praktis [demonstrasi]; publikasi buku; publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi teks, selain teks
publikasi===
===Perangkat Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan
data di bidang periklanan dan pemasaran digital; analisis sistem komputer; desain grafis; desain perangkat lunak komputer;
desain sistem komputer; desain, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; jasa/layanan platform sebagai
suatu layanan (PaaS); komputasi awan; konsultasi keamanan komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi
teknologi komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan platform as a service (PAAS);
layanan perlindungan virus komputer; menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan; pemrograman komputer;
pemrograman komputer untuk pemrosesan data; penelitian ilmiah; penelitian teknis; penyediaan penggunaan sementara atas
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyewaan perangkat lunak komputer; penyimpanan data elektronik; rental
komputer===
===Layanan konsultasi dan konseling dalam bidang obat pencegahan; jasa nasihat farmasi; jasa-jasa informasi mengenai
pharmasi, hasil-hasil ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu kedokteran, pharmasi,
dan hasil-hasil darah; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; layanan apotek apotek; layanan konseling di bidang
kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan dukungan perubahan
perilaku; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk medis; layanan konsultasi
dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan produk farmasi; layanan penilaian kesehatan; layanan pusat kesehatan; layanan telemedicine; 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 mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan
perawatan kecantikan melalui internet; penyediaan informasi farmasi; perawatan di rumah-kunjungan; perawatan
kesehatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058144
: 08/08/2022 13:28:54
:
: PT IZONIL INDONESIA NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUBCO SPAZIO SUITES 525A. Jl. MAYJEND YONO SOEWOYO KAV 3, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60226
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RRS - RAIN RESISTANT SYSTEM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih
: 19
: ===BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); Bahan bangunan non-logam memiliki sifat kedap air; Lantai kedap air; Mortar
kapur; Perekat campuran berbahan dasar semen untuk digunakan dalam bangunan dan pengikat campuran berbahan dasar
semen untuk digunakan dalam bangunan; adukan semen untuk digunakan dalam bangunan; bahan bangunan atau konstruksi
dari plester; campuran mortar; campuran semen; ikatan mortar untuk digunakan dalam bangunan; mortar; mortar untuk
bangunan; pelapis [bahan bangunan]; pelapis bukan dari logam untuk bangunan; plester permukaan tembok; plester untuk
digunakan dalam bangunan; plester*; semen mortar; semen*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058145
: 08/08/2022 13:29:21
:
: Macy’s IP Holdings, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 145 Progress Place Springdale, OH, 45246
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: BELGIQUE

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
: 21
: ===Alat memasak yang menggunakan uap (bukan listrik); Oven Belanda; Peralatan masak; Tutup periuk; boiler ganda;
casserole [piring]; dilewati; panci masak; panci penggorengan; panci tembikar; penggorengan dalam, non-listrik; pot; tutup
panci; tutup penggorengan; tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wajan; wajan [peralatan memasak];
wajan non-listrik===

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
: SIMPLYBOX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 24
: ===Sarung bantal; gorden yang terbuat dari kain tekstil; handuk mandi; handuk microfiber; handuk, bukan dari kertas; kain;
kain sarung; kain tekstil microfiber penyerap kelembaban; kain tirai; pelindung kasur [alas tidur]; penutup [longgar] untuk
perabotan; penutup kasur tahan air dan penyerap; sarung bantal; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan; selimut [tempat
tidur]; selimut dari tekstil; set sprei; sprei===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058146
: 08/08/2022 13:33:02
:
: PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

: JID2022058147
: 08/08/2022 13:35:53
:
: PT. Borntobe Wear International

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Canggu Padang Linjong nomor 20-47, Desa/Kelurahan Canggu, Kecamatan Kuta
Utara, Badung-Bali, Kota Denpasar, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BORN TO BE
: Lahir Untuk Menjadi (BORN TO BE)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 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; 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,

740
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produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan ritel dan grosir
untuk pakaian bersepeda; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita,
koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu,
topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko on-line
dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang
menampilkan tas dan dompet; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan
pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan
dompet; Layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang virtual, yaitu, pakaian, aksesori pakaian, aksesori rumah
tangga, alas kaki, ikat pinggang, tutup kepala, tas, tas olahraga, ransel, tas komputer dan telepon yang terbuat dari kulit atau
kulit imitasi, dompet, tas tangan, tas tangan kecil, dompet kecil, koper, tas kantor, aksesoris rambut, kacamata, perhiasan,
jam tangan, instrumen kronometrik, kain linen untuk rumah, karya seni, peralatan makan, karpet, furniture, permainan dan
mainan untuk digunakan dalam lingkungan virtual online; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penyediaan jasa ritel 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; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu,
bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan
deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet
kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan
pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Toko 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; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit
halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan
pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau
papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi
kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet
wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak
wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa 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
peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu,
barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat
pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk
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penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air,
keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagianbagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya,
perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak
dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan
dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam
mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik,
penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid
buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah
tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas
plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak
lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal,
rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa-jasa grosir terkait kosmetikkosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan
grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencanalencana 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, produkproduk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; layanan iklan 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

Halaman 178 dari 854

permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan periklanan dan
manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala,
kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun,
kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan
mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel dan grosir untuk
berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian,
minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan toko ritel dan layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi
dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis,
gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol
dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan
komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian
olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan
peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat
[kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop,
koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang
menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh,
produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala,
alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan
dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik,
peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058148
: 08/08/2022 13:36:17
:
: Dr. Ir. Henky S. Chahyadi
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Alexandrite Selatan no 52, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THE SPINE - human seven capital
: artinya 7 modal dasar yang dimiliki seorang manusia ( = Human Seven Capital) yang dijabarkan dlam 7
huruf : T = time = waktu, E = Earthly = harta di bumi, P = Physical = fisik, I = Intelectual = intelektual, N
= network = jaringan, E = emotional = emosi
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan merah
: 41
: ===Jasa pelatihan; Konsultansi pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Pelatihan; layanan pelatihan guru; pelatihan bisnis;
pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan kejuruan; pelatihan kerja; pelatihan lanjutan; pelatihan orang dewasa; pelatihan pra kerja;
pelatihan pribadi [pelatihan]; pembinaan [pelatihan]===
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:
: PT. SOLUSI INTEGRASI PRATAMA

540 Etiket

540 Etiket

: BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2,
Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten
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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
: SIPECTOR + Logo
: SIPECTOR + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Biru tosca dan Putih.
: 39
: ===inspeksi kendaraan sebelum transportasi; layanan mengemudi kendaraan; layanan penarik kendaraan yang rusak;
layanan pengemudi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058150
: 08/08/2022 13:39:15
:
: Dr. Dendi Pratama, S.Sn., M.M., M.Ds., Rendy Permana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Politeknik Bina Madani Jl. Industri No.57 Cikarang Kota, Cikarang Utara, Jawa Barat
17530 Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Poltek Bima
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, Putih
: 41
: ===layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058152
: 08/08/2022 13:40:13
:
: PT. BABA MATERIAL INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Delta, Jl.Suryopranoto 1 Blok A No.10, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 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
: BABA CUAN & LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 20
: ===Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; perabot rumah tangga; perabotan dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

: DID2022058153
: 08/08/2022 13:40:22
:
: VELLIA IRAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PABUARAN RESIDENCE CLUSTER DAHLIA BLOK D1 NO.15 RT/RW.003/004
KEL/DESA MARGASARI KECAMATAN KARAWACI, Kota Tangerang, Banten,
15113
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D'VELLOZ
:

540 Etiket

Halaman 180 dari 854

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058154
: 08/08/2022 13:41:32
:
: PT FUJI ELEVATOR INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Asia No. 13/23, Medan 20214, Kota Medan, Sumatera Utara, 20214
: Herry Trismono S.H.,M.H.,
: Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

Tipe Merek
Nama Merek

:
Merek Kata dan Lukisan
: FUJI dan logo segitiga merah, PTFUJI ELEVATOR INDONESIA - the vertical transportation people dan
富士エレベーター ( FUJI ELEVATOR ).
: huruf kanji 富士エレベーター ( FUJI ELEVATOR ),

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

: kuning toska dan putih
: 30
: ===tepung*===
540 Etiket

: merah, biru, hitam, putih
: 25
: ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana kerja; Masker wajah (pakaian); Pakaian
[pakaian]; 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 dinas seragam; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian untuk
olahraga; 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); ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian
bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis]; overall kerja; pakaian berbahan
denim; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian lateks; pakaian luar tahan air; pakaian pas untuk pria; pakaian rajut dalam jenis
atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian seragam;
pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian untuk olahraga; 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; penutup kepala, termasuk topi (caps),
topi (hats), bandana, topi (bonnets); sabuk kulit [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan pakaian; sepatu bot kerja;
sepatu bot kerja untuk industri; sepatu kerja; seragam; shift [pakaian]; topi dan peci; topi matahari; tutup kepala, yaitu, topi, topi
memuncak, dan topi rajutan===
: JID2022058155
: 08/08/2022 13:41:42
:
: PT. SOLUSI INTEGRASI PRATAMA

540 Etiket

: BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2,
Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten

Halaman 181 dari 854

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
: SIPECTOR + Logo
: SIPECTOR + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Biru tosca dan Putih.
: 42
: ===jasa inspeksi untuk kendaraan baru dan bekas untuk orang yang membeli atau menjual kendaraan mereka; pembuatan,
desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; penilaian kualitas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058156
: 08/08/2022 13:42:00
:
: Yen Cen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sutrisno GG Cempaka No. 326 B, RT. 077 RW. 033 Kel. Kota Matsum I Kec.
Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, 20215
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLUESKY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU PUTIH
: 1, 17
: ===Lem kaca; silikon; silikon murni===
===lakban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058157
: 08/08/2022 13:42:41
:
: Yan Saputra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kano No. 1 RT 003 RW 013, Kota Padang, Sumatera Barat, 25586
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pupuk Organik Belantara
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau dan merah
: 1
: ===pupuk organik===

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

: JID2022058158
: 08/08/2022 13:43:37
:
: ELVINA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Nusa Indah II Blok AA No.12, Rt.002 Rw.005, Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak
Kota, Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

: Merek Kata dan Lukisan
: HAIGOU SCENT STUDIO
: はいごう dibaca haigou artinya harmoni;
香りスタジオ dibaca kaori sutajio artinya studio aroma (scent studio)

Halaman 182 dari 854

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058159
: 08/08/2022 13:46:29
:
: Hj. Chichie Nur Istawati, S.I.P., Satrio Nurhadi Wibowo, S.H., M.H.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dukuh Utara no. 13, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 2Four M Coffee & Eatery
: untuk empat M

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu, pink biru, hijau muda, jingga, putih
: 30
: ===Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, abu-abu dan putih
: 41
: ===layanan pendidikan dan pengajaran; melakukan kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan; pendidikan, pengajaran dan
pelatihan; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan pelatihan===

: DID2022058160
: 08/08/2022 13:46:48
:
: PT. DENSOCENTRA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. Pecenongan No. 37.B Kebon Kelapa, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
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
: COOLTEC dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, HIJAU
: 7
: ===Cop busi; Kipas untuk motor dan mesin; Sabuk karet untuk kipas [tidak termasuk sabuk kipas untuk mesin kendaraan
darat]; Sabuk karet untuk kipas [tidak termasuk sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat] (bagian dari mesin); bagian mesin
kendaraan, yaitu alat penerima untuk pendingin; bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat, yaitu pengendali kipas radiator
untuk mesin kendaraan; busi pijar; busi pijar untuk mesin Diesel; busi untuk mesin; busi untuk mesin kendaraan darat; busi
untuk mesin otomotif; busi untuk mesin pembakaran internal; busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan; busing
[bagian dari mesin]; busing untuk digunakan sebagai bagian dari mesin; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu radiator
untuk motor dan mesin; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin; filter untuk membersihkan
udara pendingin untuk mesin; kabel busi untuk mesin pembakaran internal; katup air dari logam untuk mengendalikan aliran
air pendingin untuk mesin; kipas kopling untuk mesin mobil; kipas pendingin untuk mesin; kompresor untuk pendingin udara;
kondensor berpendingin udara; kondensor untuk pendingin untuk pendingin udara; motor servo untuk sistem pendingin udara;
pendingin minyak untuk motor dan mesin; pendinginan sel bahan bakar pompa untuk digunakan dalam aplikasi ruang
angkasa; pendinginan sel bahan bakar pompa untuk digunakan dalam kendaraan; penggerak listrik untuk permesinan dan
mesin pengolah, termasuk sistem switching dan kontrol; pompa pendingin untuk kendaraan sel bahan bakar; pompa untuk
mesin pendingin; radiator (pendingin) untuk motor dan mesin; radiator [pendinginan] untuk motor dan mesin; radiator
pendingin untuk mesin pembakaran internal; rumah kipas pendingin untuk mesin mobil; sabuk kipas; sabuk kipas untuk mesin
kendaraan darat; switch tekanan menjadi bagian dari mesin; tali kipas untuk motor dan mesin; tangki air pendingin untuk
mesin mobil; tutup busi; unit kipas angin listrik untuk pembersih vakum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058161
: 08/08/2022 13:49:13
:
: IVAN

540 Etiket

: Pantai Mutiara Blok F No. 8 Rt. 003 Rw. 016
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan
Jakarta Utara 14450, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 183 dari 854

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
: Vgn
: Vgn : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan 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 restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Penyediaan akses ke lounge VIP; lounge; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus
buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058162
: 08/08/2022 13:49:35
:
: INDRA KURNIAWAN TJAHJONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pinang Merah VIII/SI-19 RT. 014 RW. 016 , Kelurahan Pondok Pinang, Kec.
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TITISAN & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 3
: ===Aftershave; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Aromaterapi, bukan untuk
penggunaan medis; Aromatik diffuser; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai
setelah bercukur; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak padat untuk
wajah; Busa pembersih; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cologne bayi; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan
sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Eyeliner; Gel untuk mandi; Isi ulang dispenser
pengharum ruangan non listrik; Kolonye; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Krem Jerawat Non Medis; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pembersih (kosmetik); Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim untuk
mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pijat; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Losion Pengelupasan Kulit; Losion dan serum; Losion mandi berendam; Losion menghapus
make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah; Lotion
pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah yang
dipakai saat tidur; Minyak bayi; Minyak essensial; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk
mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik);
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelet
(Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih untuk badan; Pencuci
tangan; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perlengkapan mandi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi
untuk penggunaan pribadi; Pewangi untuk pewangi ruangan; 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 dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah
kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun mandi; Sabun
mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun
untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan tanpa
obat; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; 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 pewangi untuk udara; Sediaan tabir surya; Sediaan
untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
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pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab,
susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air linen beraroma; air
parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; antiperspiran non-obat; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pewarna rambut; 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, selain untuk keperluan medis; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma
[pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu keramik beraroma; bedak krem; bedak mandi; bedak
tabur; bedak talek; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar;
berkumur, bukan untuk tujuan medis; 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 gigi dibasahi; bubuk
glitter kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk
untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih; busa
pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran penggosok badan,
butiran penggosok wajah; colognes, parfum dan kosmetik; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar
untuk parfum bunga; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak aromatik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esens untuk kulit; esensi badian; esensi halus; esensi mint [minyak
esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; foundation cair; garam mandi; garam mandi
beraroma; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; gel
cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan
mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
pijat, selain untuk keperluan medis; gel setelah matahari; gel tanpa obat; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan
medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah tidak mengandung obat; geraniol;
ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen
pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; hidrator kulit; isi ulang aroma
untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kerucut pinus
beraroma; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kondisioner bibir; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; 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 non-medis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; krim; krim
aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim nonobat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan rambut; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa
obat; krim setelah dicukur; krim tabir surya; 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 tubuh; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk spa; krim wajah; 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,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik;
kulit mengklarifikasi; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion dan krim untuk digunakan
pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit;
losion pengelupasan untuk wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk
wajah tidak mengandung obat; losion wajah; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi nonobat untuk kulit; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; 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; make-up [kosmetik]; make-up bedak;
make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit;
masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih
untuk wajah; masker pembersihan; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker wajah kosmetik; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; mint untuk wewangian; minyak almond; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak esensial; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial untuk
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digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk
digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk
industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender; 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 parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari; minyak
peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak tubuh; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi
digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair];
mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik wajah; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum
dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri;
parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi cair; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit
tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk
wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi;
pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut [kondisioner
sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pencerah kulit; pencuci tangan tanpa
obat; pencuci wajah berbentuk bubuk; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pengharum ruangan; pensil blush on;
pensil eyeliner; pensil untuk bibir; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas
untuk keperluan kosmetik; penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perasa
makanan disiapkan dari minyak esensial; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perona pipi; persiapan untuk perawatan
rambut; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna kosmetik;
pewarna rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; potpourris [wewangian]; preparat pelembab [kosmetik]; primer make-up;
produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk
wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun;
produk wewangian; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; 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 pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki;
sabun untuk kulit; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk
dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa obat; sampo untuk
bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan aromaterapi; sediaan busa
untuk mandi; 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 wajah; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik wajah;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah
dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan
pribadi; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pengharum
ruangan; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh
dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tata rias; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan yang
tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan-sediaan
aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan
pengharum untuk ruangan; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan
tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh
untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian;
serpih mandi; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; strip napas menyegarkan; sun-tanning gel; susu
kecantikan; susu mandi; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; texturizers kulit; 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 larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu, kain atau
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penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tubuh yang tidak berobat
meresap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; 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===
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KECAMATAN CIPOCOK JAYA, Kota Serang, Banten, 42123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YENDELA CRAFT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, orange, abu-abu dan hijau
: 18
: ===Dompet rajut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058168
: 08/08/2022 13:57:38
:
: HUSNAWATY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN SAPTA MARGA KOMPLEK, CITRA DAMAI, 1-A, BUKIT SANGKAL,
KALIDONI, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30114
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI KLASIK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANYE, HITAM
: 30
: ===Biji kopi; Kopi Latte; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; ekstrak kopi; espreso; kopi bebas kafein; kopi bubuk; minuman berbahan dasar espresso; minuman
berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman dari campuran
espresso, es krim dan brownies; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk;

740

Halaman 187 dari 854

minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman yang terutamanya terdiri
dari kopi; sediaan minuman kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058169
: 08/08/2022 14:00:45
:
: Dr. Ir. Henky S. Chahyadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Alexandrite Selatan no 52, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KUDA
: artinya K = Knowledge = pengetahuan, U = Understanding = pengertian, D = Decision = keputusan, A =
Action = tindakan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 41
: ===Jasa pelatihan; Konsultansi pelatihan; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Menyelenggarakan seminar pelatihan;
Pelatihan; Pelatihan industri; Pelatihan personil; melakukan seminar pelatihan; menyediakan pelatihan; menyediakan
pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pelatihan bisnis; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan kejuruan; pelatihan kerja; pelatihan
lanjutan; pelatihan orang dewasa; pelatihan pra kerja; pelatihan pribadi [pelatihan]; pembinaan [pelatihan]; penyediaan
pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058170
: 08/08/2022 14:01:40
:
: LO HOK KIONG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pengayoman No. 8, Panakkukang, Makassar
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 007FC FRIED CHICKEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 29
: ===Abon daging; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso tahu dengan ikan
dan/atau ayam; Buah beku; Daging ayam beku; Dim Sum udang; 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;
Kulit Ayam Goreng Tepung; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri
dari sayuran; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan rumput laut goreng; Produk
daging yang dibekukan; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk olahan daging udang; Tahu; Usus Ayam Goreng
Tepung; abon ikan; ayam goreng; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan
atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bakso; bakso ayam; bakso ikan yang
digoreng; bakso sapi; bakso sotong; bawang putih beku; bebek panggang; daging babi yang dimasak; daging beku; daging
dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging goreng; dendeng; ikan beku; ikan beku yang dimasak;
ikan dan kentang goreng; ikan suwir goreng; irisan daging kambing; kacang manisan; kaldu beku; kentang goreng; kentang
goreng beku; kentang goreng singkong; kerang beku; kroket ayam; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari
makanan laut; makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan ringan manisan buah; makanan siap saji beku yang
terutama terdiri dari unggas; minyak goreng; nugget ayam; pangsit berbahan dasar kentang; produk sayuran beku yang
dilapisi adonan dan tepung roti; salad ayam; salad buah dan sayuran; salad caesar; sate [daging panggang yang ditusuk];
sayap ayam; sup; tahu goreng; telur beku; udang beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058171
: 08/08/2022 14:03:44
:
: ADRIAN ZAKHARY

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: JL. PERUNGGU NO.16 RT 001/ RW 006, KEL/DESA CIJAWURA, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40287

Halaman 188 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BALI DIGITAL FASHION WEEK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink, hijau, biru dan kuning
: 35
: ===melakukan lelang virtual interaktif; 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; menyediakan pasar online untuk pembelian dan penjualan token yang tidak dapat dipertukarkan
(NFT)- karya seni virtual- koleksi kripto atau barang berharga yang tidak dapat dipertukarkan berbasis blockchain lainnya;
menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual gambar seni
digital dan klip video yang dapat diunduh yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT);
penyelenggaraan peragaan busana virtual online untuk tujuan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058172
: 08/08/2022 14:09:31
:
: Bambang Supriyadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Poris Residence Blok A.1 No.7 Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Kota
Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARBIELA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Kuning
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Ekstrak rempah-rempah;
Gambir (Rempah-Rempah); Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula nira kelapa; Gula
semut; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kecap; Kecap asin;
Kecap kedelai; Kecap manis; Keningar (bumbu dapur); Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi Aceh; Kopi bubuk; Kopi seduh; Kopi
yang tidak disangrai; Saus (bumbu masak), saus salad; Teh daun kelor; Teh hitam es; Teh lemon; Teh rosela; Teh serai; Teh
serbuk daun kelor; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung gula; asam [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk kayu
manis [rempah-rempah]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bumbu cabai; cabe jamu (bumbu); campuran rempah-rempah;
cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; gula; gula aren; gula batu; gula cair; gula gula non-obat; gula kelapa; gula
kristal; gula kristal putih; gula madu herbal; gula mentah; gula merah; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula-gula untuk
makanan; jahe yang diawetkan [bumbu]; kapulaga (bumbu); kayu manis [rempah-rempah]; kopi; kopi dan coklat; kopi giling;
kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); merica (bumbu);
minuman kopi; pala (bumbu); rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; saus; saus [bumbu]; sediaan minuman kopi; seduhan
herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); teh; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis;
teh ginseng merah; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh jeruk nipis; teh kunyit; teh melati; tepung dan sediaan
terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; terasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058173
: 08/08/2022 14:09:42
:
: YOVANISA, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP GSI BLOK A4/12 RT/RW.001/004 KEL/DESA MARGATANI KECAMATAN
KRAMATWATU, Kabupaten Serang, Banten, 42161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YOVA'S HANDMADE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 18
: ===tas===

740

540 Etiket

Halaman 189 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058174
: 08/08/2022 14:13:32
:
: MUAMMAR KHADDAPI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. H. ALPI II NO. 31, RT. 003, RW. 001, CIBUNTU, BANDUNG KULON, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELMIZA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Emas, Putih
: 25
: ===Baju koko; Hijab; Kopiah; Mukena; Pakaian muslim; Surban; Tudung kepala wanita (pakaian); alas kaki; baju busana
muslim; jilbab; kemeja; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian formal; pakaian olahraga muslim; pakaian santai; pakaian untuk
pria, wanita dan anak-anak; rok; sepatu; sepatu datar; sepatu formal; sepatu kanvas; sepatu pantofel; sepatu sandal; syal dan
jilbab; topi; tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058175
: 08/08/2022 14:15:18
:
: YEUNG CHING

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grandis III No. 28 Graha Padma RT.002 RW.003, Tambakharjo, Semarang
Barat, Kota Semarang - Jawa Tengah , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50149
: 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
: KAYOCHI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Kuning, Hijau
: 11
: ===Dispenser air; Dispenser pengharum listrik; Ketel listrik; Kipas angin; Oven dapur listrik; Pemanggang [peranti memasak];
Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan pembuat minuman kopi listrik; Peralatan untuk memasak,
memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Saringan kopi (listrik); Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan untuk
bak cuci piring dan/atau wastafel.; Teko kopi listrik; Wajan listrik; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); barbecue, tabletop barbecue, pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; boiler telur, listrik; ceret kopi elektrik; ceret listrik
untuk keperluan rumah tangga; dispenser air panas listrik; dispenser minuman, listrik; espresso mesin, listrik; footwarmers,
listrik atau non-listrik; griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; hot plate dan
pemanggang listrik; kipas listrik untuk AC; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor
listrik; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor portable; kompor telur, listrik; lemari display pendingin;
listrik botol air panas; listrik piring panas; mesin kopi elektrik; mesin pemanggang; mesin pembuatan roti; oven gas; oven
listrik; oven memasak; oven memasak listrik; oven microwave; oven microwave [aparat memasak]; oven pemanggang roti
listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki
fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; panci masak listrik untuk keperluan industri; panci masak listrik untuk
keperluan rumah tangga; panci penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik; panggangan dalam ruangan listrik;
panggangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik; pemanas air; pemanas listrik portabel; pemanas minuman,
listrik; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang [alat memasak]; pemanggang gas;
pemanggang sandwich listrik; pembakar gas portabel; pembuat kopi listrik; pembuat sandwich, listrik; penanak nasi listrik;
pendingin udara; penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi); pengering piring listrik; pengering rambut; penggorengan
dalam, listrik; penggorengan memasak listrik; penghangat makanan listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring
listrik; pengukus makanan; pengukus makanan elektrik; pengukus nasi menggunakan listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu
broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan (grill pans), griddles listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking
sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan-peralatan electrothermic
rumah tangga, yaitu, oven pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik,
autoclave listrik, pemasak-pemasak (cookers) sup listrik; rice cooker industri; roaster kopi, listrik; roaster listrik; saringan
wastafel; sink; toaster roti; wastafel dapur untuk penggunaan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022058176
: 08/08/2022 14:17:52
:
: KLEOFAS BUANA CAKRA BINTANG

540 Etiket

Halaman 190 dari 854

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUTERA CEMARA 6/21, RT. 002/RW. 010, KEL. PONDOK JAGUNG. KEC.
SERPONG UTARA, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15323
: 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
: TORAZZO + LOGO
: TORAZZO = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Putih
: 35
: ===Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk
manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; jasa agen periklanan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; pengkinian materi
periklanan; periklanan, pemasaran, riset pasar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058177
: 08/08/2022 14:17:59
:
: PT. Pondok Indah Investment

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Metro Duta Niaga Blok B-5, Pondok Indah, Jakarta Selatan - 12310, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAMULANG INDAH MALL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 35
: ===Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan
online; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; administrasi dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan; jasa
konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan;
promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; providing information the sale of goods offered in the form of
shopping malls on internet websites; pusat perbelanjaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058178
: 08/08/2022 14:23:58
:
: YUNIARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. DAYA MEKAR RT/RW.002/009 KEL/DESA KALANGANYAR KECAMATAN
LABUAN, Kabupaten Pandeglang, Banten, 42264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AJMALA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan putih
: 25
: ===Busana Muslim; Hijab; Mukena===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058179
: 08/08/2022 14:24:35
:
: ROHMAT

540 Etiket

540 Etiket

: KP. DAMPIT, RT/RW. 003/006, DESA MEKAR JAYA, KEC. CIOMAS, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat

Halaman 191 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REGIONER + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN COKELAT
: 25
: ===Jaket Jeans; Jaket bordir; Jaket sablon; Sandal Gunung; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; atasan
[pakaian]; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket denim; jaket hiking; jaket hujan; jaket kasual; jaket kulit; jaket reversibel; jaket
tahan air; jaket trekking; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; sandal jepit; sandal kulit; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sepatu bot *; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu dari kulit sapi; sepatu dek; sepatu formal; sepatu
gunung; sepatu hak tinggi; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit
untuk wanita; sepatu lari; sepatu mendaki; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita;
sepatu santai; sepatu slip-on; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu
untuk wanita; sol sandal; sol untuk sepatu; tali sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058180
: 08/08/2022 14:24:59
:
: INDRA KURNIAWAN TJAHJONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pinang Merah VIII/SI-19 RT. 014 RW. 016 , Kelurahan Pondok Pinang, Kec.
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TITISAN & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 30
: ===Bahan pengganti teh; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk untuk membuat roti; Chai
masala / minuman teh yang dicampur rempah; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; 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 jahe (teh jahe); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Ocha / teh jepang;
Saffron (rempah-rempah); Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Tarik; Teh daun sirsat; Teh herbal daun kelor;
Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh latte; Teh rosela;
Teh serai; biji bayam olahan; biji kiwicha olahan; biji-bijian olahan; bumbu olahan [bumbu]; campuran untuk membuat teh;
campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; cuka;
cuka kombucha; 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; es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi yang dapat dimakan untuk
bahan makanan selain minyak esensial; garam, mustard; havermut; jahe yang diawetkan [bumbu]; kapsul teh, diisi; kombucha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue
gandum; madu, madu sirup; mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar
teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbasis chamomile; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng
merah menjadi teh ginseng; minuman teh dengan susu; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk
menyegarkan nafas]; pasta kupu-kupu; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain
minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa teh untuk makanan atau minuman; permen ginseng merah; permen
mint untuk menyegarkan nafas; permen pelega tenggorokan; permen peppermint; permen rasa mint; polong teh, diisi; propolis
[lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; ragi*; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah yang
mengandung kelor; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; saos; sediaan aromatic
untuk membuat seduhan bukan untuk pengobatan; seduhan daun mint; seduhan herbal dari dedaunan pohon mate; seduhan
herbal alang-alang; seduhan peppermint; sereal siap saji; teh abu-abu earl; teh bebas kafein; teh bunga jeruk nipis; teh chai;
teh daun sage; teh ginseng merah; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh hijau bubuk; teh
hijau nanah mint; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh melati; teh peppermint; teh
rosemary; teh sage; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang terbuat dari rumput laut; 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

740

: DID2022058181
: 08/08/2022 14:25:15
:
: Shenzhen Zhiyuan Zhichuang Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Halaman 192 dari 854

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 501, Block 7, Wutong Island, Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen,
518000 Guangdong Province, China
: Nadira Resyani Putri S.S.
: MyOffice 18, 2nd Floor, Suite 215 Jalan Lamping No. 18, Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VOZOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 34
: ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Penyangga rokok; kotak rokok; perasa, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; pipa tembakau; rokok; rokok elektronik; rokok yang mengandung pengganti tembakau,
bukan untuk keperluan medis; tembakau; vaporiser oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058182
: 08/08/2022 14:26:36
:
: UCI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. TONGGOH, RT/RW. 001/003, DESA GUNUNG SARI, KEC. CITEUREUP,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, ORANYE, HITAM, PUTIH DAN ABU-ABU
: 21
: ===Loyang; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;
Wajan ceper (peralatan masak); kuali; loyang dari logam biasa; loyang kue; loyang panggang; loyang untuk memanggang;
panci; panci broiler; panci masak logam; panci pai; panci pancake; panci panggangan; panci penggorengan; panci wajan;
panggangan [peralatan memasak]; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan makan untuk di meja, peralatan
masak dan wadah; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan
memasak, non-listrik; peralatan oven; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga
dari logam mulia; peralatan untuk keperluan rumah tangga; wajan [peralatan memasak]; wajan ceper [peralatan memasak
non-listrik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058183
: 08/08/2022 14:28:30
:
: Immanuel henri pangaribuan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Graha Indah Blok D21 No 4, RT 011, RW 010, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cakradata
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, Biru tosca
: 42
: ===Platform as a service (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial dan transmisi gambar,
konten audio-visual, konten video dan pesan; Platform sebagai Layanan (PaaS); jasa penelitian di bidang teknologi informasi
dan telekomunikasi; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi; layanan konsultasi dan nasehat teknologi; layanan
konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan platform as a service (PAAS); menyediakan platform online
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat,
membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2022058184
: 08/08/2022 14:29:20
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 193 dari 854

730

740

Nama Pemohon

: NINDO

Alamat Pemohon

: DUTA GARDENIA BLOK B4/48 D, 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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DRINK HEAVEN + LOGO
: MAKES YOU HAPPY = MEMBUATMU SENANG

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Toko makanan online; Toko minuman online; jasa eceran atau jasa grosir untuk minuman keras; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058185
: 08/08/2022 14:30:00
:
: PT Festival Digital Nusantara

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sinarmas MSIG Tower Lantai 37, Jl. Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sushiroll
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Merah
: 9
: ===Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global;
Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak
untuk streaming konten hiburan multimedia, konten audio-visual, konten video, serta teks dan data terkait; perangkat keras
dan perangkat lunak untuk streaming konten, gambar, dan data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058186
: 08/08/2022 14:30:01
:
: UNIVERSITAS TELKOM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TECH - CARE LANSIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Tosca, Orange (Jingga)
: 10
: ===Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan sensor
kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau, menyimpan, dan
mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2022058187
: 08/08/2022 14:30:02
:

540 Etiket

Halaman 194 dari 854

730

Nama Pemohon

: BAMBANG SUPRIYADI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Poris Residence Blok A.1 No.7 Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Kota
Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARBIELA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Kuning
: 35
: ===Distributor; Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; 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
pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja
dari rumah; Jasa penjualan eceran secara online; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan penjualan ritel online;
Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Produksi film-film
komersial/iklan televisi; Toko makanan online; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; iklan dan
layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penjualan secara online; jasa periklanan; jasa periklanan
dan manajemen; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan
siaran on-line; jasa produksi iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; 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 toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; supplier===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022058188
: 08/08/2022 14:30:14
:
: Oom Qomala

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Fatahillah No. 166 Rt. 012 Rw. 005 Desa Perbetulan , Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat, 45613
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO

540 Etiket

Halaman 195 dari 854

566

Arti Bahasa

: murni

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink muda
: 25
: ===Baju hangat Lengan panjang tertutup; Celana jeans; Switer lengan panjang; Syal untuk menutup kepala; T-shirt lengan
panjang; atasan berkerudung; baju one-piece; baju tidur; blus lengan panjang; bolero; cardigan; celana formal; celana kasual;
celana palazzo; daster; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; jaket [pakaian]; jilbab; kantong untuk pakaian; kaus;
kemeja formal; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kerudung [pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas
pakaian dasar]; muffs [pakaian]; overall; pakaian; pakaian bermain; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar;
pakaian formal; pakaian hamil; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian linen; pakaian pria; pakaian santai; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria;
rok; sapu tangan [pakaian]; sepatu; sweater ringan; topi; tutup kepala untuk pria===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058189
: 08/08/2022 14:30:26
:
: MUHAMMAD RIZKI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. LENGO, RT/RW. 003/001, DESA SUKAHATI, KEC. CITEUREUP, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RSAB + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT DAN KREM
: 21
: ===Loyang; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;
cetakan [peralatan dapur]; cetakan kue; cetakan manisan; kuali; loyang dari logam biasa; loyang kue; loyang panggang;
loyang untuk memanggang; panci; panci bergagang; panci broiler; panci masak; panci masak logam; panci muffin; panci pai;
panci pancake; panci panggangan; panci penggorengan; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; peralatan dan
wadah rumah tangga atau dapur; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan masak [panci dan
wajan]; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan memasak, non-listrik; peralatan oven; peralatan
rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan untuk keperluan
rumah tangga; tutup panci; wajan [peralatan memasak]; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058190
: 08/08/2022 14:32:52
:
: Yanlie Febriyanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Jamhari I No. 59, RT. 015 RW. 002, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, 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
: PROSPORT + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, biru, putih
: 35
: ===Toko alat-alat olahraga; Toko olahraga; layanan grosir untuk artikel olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko barang
olahraga; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir
online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko
grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel yang
menampilkan artikel olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058191
: 08/08/2022 14:36:27
:
: CHRISNAWATI

540 Etiket

: Jalan Hutan Lindung, Perum Regency Hill No. 09 , Kota Tanjung Pinang, Kepulauan
Riau, 29124

Halaman 196 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NIUM Skin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange;Putih
: 3
: ===kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058192
: 08/08/2022 14:38:00
:
: NURAENI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. KADUHEJO RT/RW.001/004 KEL/DESA SUKASARI KECAMATAN KADUHEJO,
Kabupaten Pandeglang, Banten, 42253
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BINTANG BERKAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 29
: ===keripik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058193
: 08/08/2022 14:38:25
:
: H. BAMBANG AAH WAHYUDIN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. SAWAH ASEP, RT/RW. 011/004, DESA SROGOL, KEC. CIGOMBONG,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COFFEE'AHH + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT, PUTIH DAN KREM
: 30
: ===Biji kopi; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi
seduh; biji kopi panggang; kopi; kopi instan; kopi kantongan; kopi yang belum dipanggang; minuman yang terbuat dari kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022058194
: 08/08/2022 14:38:47
:
: PT. Holi Pharma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LIDIUM
: 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
Alamat Pemohon

: Hitam
: 5
: ===Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan
farmasi===
: DID2022058195
: 08/08/2022 14:42:08
:
: PT PUPUK SWADAYA PURIMAS, PT PURINUSA EKAPERSADA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Sungai Batang, Desa/Kelurahan Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 30656
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Hijau.
: 1
: ===Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian, hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman; Pupuk hidroponik; Pupuk untuk
keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; aditif kimia untuk pupuk; bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bekatul
[pupuk]; bubuk darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; fosfat
[pupuk]; gambut [pupuk]; kalsium sianamida [pupuk]; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin;
pupuk campuran; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium
klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kimia; pupuk
kompleks; pupuk majemuk; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk
organik; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau
tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk
untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga;
pupuk urea; sediaan pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058196
: 08/08/2022 14:43:42
:
: LO HOK KIONG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pengayoman No. 8, Panakkukang, Makassar
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 007FC FRIED CHICKEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai untuk sarapan; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa memasak makanan; kafe; layanan kafetaria dan kantin; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; memasok makanan untuk konsumsi segera; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; penyajian makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058197
: 08/08/2022 14:49:14
:
: LAKSMI SAWITRI

540 Etiket

540 Etiket

: Bukti Pamulang Indah Blok F3 No.4 RT 004 RW 013, Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15417
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sekar Hade + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink dan Putih
: 30
: ===Klapertaart; kue pai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058198
: 08/08/2022 14:50:04
:
: Nia Fitra, AMG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pramuka Perumahan Pondok Karet A1 No. 007 RT 005 Tamiang Layang,
Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, 73611
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Jamu PM "Pisit Mangapit"
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning melambangkan begitu bagus nya efek kunyit bagi kesehatan tubuh
: 5
: ===jamu tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058199
: 08/08/2022 14:50:57
:
: ANASTASYA FITRIANI NST

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: COMP BUMI SEROJA PERMAI BLOK H 44 SUNGGAL, Kota Medan, Sumatera
Utara, 20128
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLANZCLINIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS KECOKLATAN PADA LOGO DAN TULISAN
: 44
: ===Jasa perawatan kulit; Klinik kecantikan; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan;
Perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; 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; kecantikan untuk hewan; 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 kecantikan untuk hewan; 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

740
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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 alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau
tempat pangkas rambut; 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 kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan;
perawatan medis, higienis, dan kecantikan; salon kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058200
: 08/08/2022 14:51:50
:
: PT. Holi Pharma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LILOXICAM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan
farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058201
: 08/08/2022 14:55:47
:
: DEWI YANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM TAMAN BUAH I KUTABUMI JL.ZAITUN RAYA BLOK C 10/15
RT/RW.006/014 KEL/DESA KUTABUMI KECAMATAN PASAR KEMIS, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MARKONAH 3 DARA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih dan peach
: 30
: ===Kue-kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058202
: 08/08/2022 14:55:55
:
: NUGRAHINI RAHAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. GUNUNG LEUTIK, RT/RW. 006/005, DESA BENTENG, KEC. CIAMPEA,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: COKELAT, PUTIH, HIJAU DAN ORANYE
: 30

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Tepung jagung; tepung bebas gluten; tepung
beras; tepung kentang *; tepung singkong; tepung singkong untuk dikonsumsi manusia; tepung tapioka*; tepung terigu; tepung
untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058203
: 08/08/2022 14:58:21
:
: Dian Massita Desiana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Yupiter Raya N0. 11 RT/RW 004/002 Sekejati, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BVR Digital
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Orange dan Hitam
: 35
: ===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.; Pemasaran digital; layanan iklan digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058204
: 08/08/2022 15:00:52
:
: TEGUH KARTIKA DEWI

540 Etiket

540 Etiket

: GRAHA FAMILI L-19 RT. 004 RW. 002 KEL. PRADAHKALIKENDAL KEC. DUKUH
PAKIS, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60226
: 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
: KSATRIA 88
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Silver (perak), grey (abu-abu), warna emas (gold), kuning, putih
: 30
: ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan
campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Biji kopi; Bubuk untuk es
krim; Bubuk untuk es krim; Es krim buatan; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim dengan bahan
dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es krim novelties (bentuk genggam),
yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Gulagula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung es
krim; Minuman es krim; Minuman es krim; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk es krim
berbahan dasar kacang kedelai; Saus untuk es krim; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik
untuk es krim; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; affogato [minuman berbasis kopi yang
mengandung es krim]; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai;
bahan pengikat untuk es krim; bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk membuat es krim;
campuran es krim; campuran es krim; es krim; es krim; es krim; es krim; es krim; es krim buah; es krim buah; es krim buah; es
krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan
menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim
gateaux; es krim gateaux; es krim mochi; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim soft-serve (hidangan
penutup); es krim sundae; es krim sundae; es krim susu; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet
dan es lainnya yang dapat dimakan; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; gelato; ice cream bars [gula-gula];
kue es krim; kue es krim; makanan penutup es krim; makanan penutup es krim; minuman dari campuran espresso, es krim
dan brownies; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; pengganti es krim; pengganti es krim; perasa
makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; sandwich es
krim; sandwich es krim; saus untuk es krim; saus untuk es krim; taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan praline
untuk digunakan pada es krim; wafer es krim; wafer es krim; zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zat pengikat berbasis
pati untuk es krim.; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar kakao; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis
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kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran
susu; susu coklat.; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Ekstrak kopi
malt; Es untuk minuman penyegar; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh;
Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi 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; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan
batang berenergi berbahan dasar kopi; 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 dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh;
Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa
dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe;
Minuman teh dengan atau tanpa susu; 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; Sediaan untuk membuat minuman
coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk;
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 cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; butiran kopi
berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan Chicory; campuran kopi hitam dengan susu panas;
campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak
kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; es kopi; esensi kopi; kafein tambahan, yaitu,
konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kantong kopi, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi;
kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi
dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang
belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kulit
cokelat mengandung biji kopi bubuk; madu untuk makanan dan minuman; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan
penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; maté (minuman infused); mie kering bahan
pengganti kopi; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar
cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar 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 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 kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buahbuahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat
dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti
lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak kopi; olahan
(sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa almond,
selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi;
perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; 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; produk-produk kopi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan [berbahan dasar teh] untuk
membuat minuman; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan
minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi
jahe (moringa coffe ginger); susu malt menjadi perasa untuk minuman; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji
kopi, makanan ringan mie===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: DID2022058260
: 08/08/2022 16:27:01
:
: Ie Donny Pramono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gdg Grande Residence Blok . 9 AG Rt. 003-Rw. 025, Kel. Pegangsaan Dua, Kec.
Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOUR SALLY YOGURT GELATO + LUKISAN
:

540 Etiket

Halaman 202 dari 854

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hijau, hitam, putih
: 30
: ===Beras; Bubuk untuk membuat roti; Es Konsumsi; Kakao; Kue-kue; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari
gandum; Zat pengikat untuk es konsumsi; bahan pengganti kopi; biskuit; cuka; es; es krim dan produk es krim; es krim
sundae; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; garam; gula; kembang gula; kopi; kue es krim; lada; madu;
minuman berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; permen; ragi; roti*; sagu; saos; sherbet
fountains (permen); tapioka; teh; tepung===
: JID2022058261
: 08/08/2022 16:28:17
:
: Susinto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Nanas Utara No. 20, Rt. 015/Rw 007, Kel. Cipinang Cempedak, Kec.
Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLACK DIAMOND RACING + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam & Putih
: 35
: ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa toko; agen impor-ekspor; jasa-jasa perdagangan
online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058262
: 08/08/2022 16:30:17
:
: PT HZN TEKNOLOGI INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Scientia Boulevard, Summarecon Gading Serpong, Skystar Ventures New Media
Tower lantai 11 unit Cygnus, Curug Sangerang, Klp Dua, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Horizon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Hitam
: 35
: ===jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); penyediaan informasi produk dan
jasa untuk penjualan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058263
: 08/08/2022 16:31:48
:
: Noor Ikhwan, S.Sos, MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl merdeka no 92, Gerendeng, Karawaci, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten,
15113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rumah Sakit Melati + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: unsur warna kuning dan hijau
: 44
: ===Rumah sakit umum===

740

540 Etiket

Halaman 203 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058264
: 08/08/2022 16:34:10
:
: BAYU IRWANTO, S.H.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PARAKAN KULON, RT.002 RW.018, KEL. SENDANGSARI - KEC. MINGGIR,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PETHEL BAKAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, UNGU
: 29
: ===Abon Sapi; Bakso daging sapi; Bistik Daging Sapi; Daging sapi muda; Geprek Daging; Produk olahan daging sapi; Sate
Daging Sapi; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging,
ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bakso sosis
sapi; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak;
daging ham sapi; daging irisan; daging masak; daging olahan [pengganti daging]; daging sapi; ekstrak daging sapi panggang;
iga [potongan daging]; lemak daging sapi; makanan ringan dengan bahan utama daging; olahan makanan terutama terdiri dari
daging; persediaan daging sapi; produk daging olahan; produk daging sapi; sapi panggang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058265
: 08/08/2022 16:34:15
:
: PT. GRAHA SINAR KOSMETIKA

540 Etiket

: Dr. Ratna No. 96 Jati Bening RT. 001/001, Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi,
Jawa Barat., Kota Bekasi, Jawa Barat
: 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
: SOULLEFIT + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU MUDA, MERAH MUDA DAN PUTIH
: 5
: ===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
Alamat Pemohon

: DID2022058266
: 08/08/2022 16:35:03
:
: PT. SUMBER SETIA KREASI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pekayon Jaya No. 1, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17148
: 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
: SUPERINO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 19
:
===Lantai Kayu Buatan; bahan bangunan dari batu alam; bahan bangunan dari kaca; genteng keramik; genteng keramik
mengkilap; granit; kaca dekoratif untuk bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kaca lembaran umum untuk bangunan; lantai

740

Halaman 204 dari 854

kayu; lantai keramik; lantai parket; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; lempengan batu alam; marmer; mortar untuk bangunan;
panel bangunan, bukan dari logam; pipa drain keramik; semen mortar; semen penutup nat; semen putih; ubin dinding dari batu
alam; ubin dinding dari kaca; ubin dinding dari plastik; ubin dinding keramik; ubin dinding keramik mengkilap; ubin kaca untuk
bangunan; ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai
dari plastik; ubin lantai keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai terra cotta; ubin lantai yang
terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin paving; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058268
: 08/08/2022 16:35:23
:
: PT AGHNINA SINERGI ABADI, Priantoro

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Graha Malaka Lt.2, Jl. Malaka Merah III Blok D-17. Kel. Pondok Kopi, Kec
Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur. Jakarta, Indonesia., Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASA TECH
: ASA mengartikan singkatan dari PT Aghnina Sinergi Abadi dan TECH mengartikan Teknik.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda dan Biru Dongker
: 10
:
===Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat kesehatan untuk
mengangkat tubuh pasien lansia dan memindahkan ke tempat tidur.; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme
jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis
Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat
medis monitor Ritme jantung; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat medis
tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Alat medis
transduser berfungsi untuk alat yg digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Alat pelindung diri (APD) yaitu respirator
untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat penganalisa untuk penggunaan medis; Alat uji untuk
keperluan medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Filter untuk keperluan medis
untuk memurnikan udara untuk bernapas; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Indikator karbon dioksida untuk keperluan
medis; Indikator suhu untuk keperluan medis; Instrumen medis yang disterilkan; Jarum suntik medis; KASA STERIL UNTUK
MEDIS; Kotak yang dipersiapkan untuk alat-alat medis dan untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan
medis dan untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi
toilet untuk keperluan medis; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Lampu
untuk keperluan medis; Lampu unutk keperluan medis; Masker medis; Masker wajah untuk penggunaan medis; Mesin Sinar-X
untuk keperluan medis (alat rontgen); Mesin dan peralatan medis; Nebuliser portabel untuk keperluan medis; Pakaian medis;
Penunjang pergelangan tangan untuk keperluan medis; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Penyanggapenyangga untuk tujuan medis; Peralatan Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Untuk Digunakan Dalam
Analisis Medis; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan perangkat medis yaitu monitor dan sensor pasien nirkabel;
Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru (Spirometer); Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan uji
diagnostik medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis; Perangkat medis, yaitu, monitor pasien untuk memantau
properti darah, properti jaringan, denyut nadi atau properti pernapasan dan sensor pemantauan pasien; Pompa dan
kompresor untuk keperluan medis; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan
medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan
nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis;
Sarung tangan untuk keperluan medis; Sensor untuk keperluan medis; Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat monitor yang
merupakan aksesoris untuk aparatus medis dan perabot medis; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur beroda
untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan oleh
pasien luka bakar; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tongkat penopang untuk keperluan medis; Tongkat quad
(berkaki empat) untuk keperluan medis; Tumpuan siku untuk keperluan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk
memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan;
alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak
untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit
tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera
navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat pelindung diri untuk
keperluan medis; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh
untuk tujuan medis; aparat endoskopi untuk tujuan medis; aspirator vakum untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk
tujuan medis; bantal udara untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis; botol penetes untuk tujuan medis; es tas
untuk tujuan medis; generator frekuensi tinggi untuk penggunaan medis; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis;
generator medan magnet untuk tujuan medis; inkubator untuk tujuan medis; irigator dan bagian-bagiannya berupa tabung
drainase, pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis;
kasur dukungan untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis, kosong; konsentrator oksigen untuk keperluan
medis; korset untuk tujuan medis; kuarsa lampu untuk tujuan medis; kursi perawatan pasien medis; kursi prosedur medis;
lampu inframerah untuk tujuan medis; lampu untuk tujuan medis; laser untuk keperluan medis; layar radiologi untuk tujuan
medis; makan cangkir untuk tujuan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pernapasan pelindung
untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; mendukung
pergelangan kaki untuk tujuan medis; menjatuhkan pipet untuk tujuan medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; mesin

740

Halaman 205 dari 854

untuk menjepit, memijat dan menekan untuk keperluan medis; monitor medis untuk memantau detak jantung pasien; monitor
medis untuk memantau tanda-tanda vital pasien; monitor oksigen untuk keperluan medis; monitor suhu elektronik untuk tujuan
medis; monitor yang dapat dipakai yang digunakan untuk mengukur data biometrik untuk penggunaan medis; nebulizers untuk
tujuan medis; pakaian pelindung untuk keperluan medis; panas lampu untuk tujuan medis; pelindung wajah transparan untuk
digunakan oleh tenaga medis; pemanasan bantal, listrik, untuk keperluan medis; pemeriksaan medis lampu; penghangat bayi
untuk penggunaan medis; pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; penjaga siku untuk tujuan medis;
peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan dan instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan dan instrumen
medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan diagosa
untuk keperluan medis; peralatan medis; peralatan medis dan instrumen untuk operasi angioplasti; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi robot-dibantu; peralatan medis untuk
deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk digunakan dalam laparoskopi; peralatan medis untuk
mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk
digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; perangkat infus untuk keperluan medis;
perangkat medis; perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; perkakas medis
dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya
instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; pointer laser untuk keperluan medis; pompa untuk tujuan medis;
sabuk untuk tujuan medis; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung
tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan medis; sistem alat medis, yaitu
sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan
informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah
ortopedi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor,
periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak pengoperasian; tabel prosedur medis;
termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer untuk tujuan medis; tiang infus
untuk keperluan medis; tongkat berjalan untuk tujuan medis; ventilator medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058269
: 08/08/2022 16:37:01
:
: Sarwono
: Jl. Patimura No. 10 A Ungaran, RT 010 RW 009, Kelurahan Lerep, Kecamatan
Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
: Daniel Putra Sentosa S.H., M.Kn.
: Sentosa Intellectual Property Jalan Gedong panjang 46-4 Penjaringan Penjaringan
Kota Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 320° + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, dan Biru
: 4
: ===briket arang; briket batubara; briket gambut; briket kayu; tadon [briket arang]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2022058270
: 08/08/2022 16:37:17
:
: ANITA NURIDA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tanjunganom RT.002 RW.003, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Gabus,
Kabupaten Pati - Jawa Tengah, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59173
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ELECANITA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Eyeliner; Highlighter; Krim creambath; Minyak bayi; Pasta gigi dan obat kumur; Pembersih
wajah; Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Sabun; Sabun kosmetik; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaansediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Tisu basah; Vitamin rambut; astringen untuk
keperluan kosmetik; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak tabur; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cat
kuku dan penghapus cat kuku; concealer [kosmetik]; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); deodoran;
foundation; gel penata alis; gel rambut dan mousse rambut; kapas untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan

740

Halaman 206 dari 854

minyak wajah; kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan
wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim tabir surya; kuku palsu; lipstik; lulur kosmetik;
maskara; masker kecantikan; masker rambut; masker tubuh; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi dan garam mandi; minyak rambut; minyak wangi; parfum dan cologne; pelembab
bibir; pelembab wajah; penghilang riasan mata; pensil alis; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perona mata;
pewarna rambut; sabun deterjen; sabun mandi; sabun wajah; sampo dan kondisioner rambut; scrub wajah; 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; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan untuk membersihkan, merawat,
memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan,
menggosok dan membuang lemak; semprotan rambut; serum kecantikan; susu kecantikan; susu pembersih; tisu diresapi
dengan sediaan menghilangkan make-up; toner wajah; tonik rambut; wax rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058271
: 08/08/2022 16:38:13
:
: HARTAWAN JAYASAPUTRA G

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bendungan Walahar No. 50 RT/RW. 005/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah
Abang
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 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
: DEWATA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Aromatik diffuser; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang
disemprotkan; Esens and minyak yang mudah menguap; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk
dispenser pengharum ruangan listrik; Minyak untuk sumbu sembahyang; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan;
Pengharum ruangan yang disemprotkan; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan buluh; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan penyegar udara; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak
esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; bakhoor; batang dupa; dupa; ekstrak aromatik; esens kayu putih [minyak
esensial]; esensi mint [minyak esensial]; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; hio; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; kemenyan;
kerucut dupa dan dupa; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak
esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak
esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak lavender; minyak melati;
pengharum ruangan; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; potpourris [wewangian]; produk wewangian; reed
diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai
untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sediaan aromaterapi; sediaan pengharum ruangan; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaansediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan kamar beraroma; stik untuk menyebarkan aroma;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; terpene [minyak esensial]; tongkat dupa; wewangian; wewangian
alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian kayu cedar; wewangian
untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian, minyak esensial; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058272
: 08/08/2022 16:38:19
:
: H. ADE SALAMUN, S.Ag, M.Si, RIZQI DWI PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. WR. Supratman GG. H. Suih/48 RT.006 RW.011, Kelurahan Rengas, Kecamatan
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, Kota Tangerang
Selatan, Banten
: Heri Aryanto S.H., M.H
: Mayapada Tower 11th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FATIHA TOUR & TRAVEL + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Silver, hitam
: 39

740

540 Etiket

Halaman 207 dari 854

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Agen perjalanan Ibadah; Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa Penyedia Transportasi; Jasa agen perjalanan; Jasa
pelayanan ibadah haji dan umroh; Jasa transportasi; informasi travel; jasa konsultasi perjalanan; jasa menyelenggarakan
perjalanan haji dan umroh; jasa pemesanan transportasi; jasa pengaturan perjalanan; jasa perjalanan wisata; jasa tour dan
travel; jasa travel; layanan konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan; layanan panduan perjalanan;
layanan pemesanan tiket perjalanan; logistik transportasi; mengatur transportasi dan perjalanan; merencanakan, mengatur
dan memesan perjalanan dengan cara elektronik; pemesanan perjalanan; pengangkutan barang [pengiriman barang];
pengiriman barang; penyediaan informasi perjalanan; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan; perencanaan dan
pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; reservasi perjalanan; transportasi orang; transportasi orang
dan barang melalui jalan darat, kereta api, kapal penumpang dan udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058272
: 08/08/2022 16:38:22
:
: Ie Donny Pramono

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gdg Grande Residence Blok . 9 AG Rt. 003-Rw. 025, Kel. Pegangsaan Dua, Kec.
Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOUR SALLY YOGURT GELATO + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hitam, putih
: 29
: ===Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Minuman susu fermentasi; Produk Susu Asam;
minuman yogurt; susu asam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058273
: 08/08/2022 16:41:51
:
: Dian Massita Desiana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Yupiter Raya N0. 11 RT/RW 004/002 Sekejati, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BVR Legal Firm
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Orange dan Hitam
: 45
: ===Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa penanganan perkara hukum; Konsultasi hukum dan hubungan industrial;
jasa advokasi hukum; jasa hukum; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa konsultasi
hukum; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi dalam prosedur hukum; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai
masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat hukum; jasa pengacara; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa
penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; 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 laporan hukum; jasa
perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa alternatif;
layanan bantuan hukum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan hukum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: JID2022058274
: 08/08/2022 16:43:07
:
: INDRA KURNIAWAN TJAHJONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pinang Merah VIII/SI-19 RT. 014 RW. 016 , Kelurahan Pondok Pinang, Kec.
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 208 dari 854

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: TITISAN & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 44
: ===Jasa Psikolog; Jasa pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China; Jasa spa kesehatan; Jasa-jasa dibidang
evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik kecantikan; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan
kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan konsultasi dan konseling dalam bidang obat pencegahan;
Memberikan informasi di bidang kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan (wellness); Memberikan informasi di
bidang manajemen berat badan; Memberikan informasi di bidang nutrisi; 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; Penyediaan mandi uap
panas; Perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; Pijat Bali; Pijat ala Thailand; Pusat kesehatan;
Retret kesehatan; Terapi Ayurvedic; Terapi meditasi; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat
dan layanan paramedis; fisioterapi [terapi fisik]; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan,
kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa aromaterapi; jasa pemijatan; jasa perawatan tubuh; jasa salon kecantikan;
jasa sauna; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik
untuk raga dan rohani; jasa terapi; konseling di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan; konseling kesehatan masyarakat;
konseling psikologis; konseling psikologis dan gaya hidup; konseling psikologis staf; konseling yang berkaitan dengan
psikologi holistik dan terapi okupasi; konseling yang berkaitan dengan terapi okupasi; konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi
di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi di bidang pertanian, hortikultura dan
kehutanan; konsultasi kejiwaan; konsultasi kesehatan; konsultasi psikologis; konsultasi psikologis dan medis; layanan
aromaterapi; layanan diagnosis psikologis; layanan kebugaran (wellness) perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan
konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu karyawan mereka membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness),
kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang
bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan terkait; layanan kejiwaan; layanan konseling di bidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu,
pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan dukungan perubahan perilaku; layanan konseling di bidang pengurangan berat
badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan pemandian umum untuk keperluan kebersihan; layanan
pengujian psikologis; layanan penilaian psikologis; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan
perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon
kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati penyakit Alzheimer;
layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan medis yang disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan pertanian, hortikultura dan
kehutanan; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan psikoterapi dan terapi okupasi; layanan salon kecantikan untuk
manusia; layanan sauna; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa
kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk
kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan
perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari; layanan terapi; layanan terapi insomnia; memberikan evaluasi dan konsultasi
kebugaran (wellness); memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi di bidang
konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan informasi untuk
koordinator program kebugaran (wellness); memberikan informasi yang berkaitan dengan pijatan; memberikan saran di bidang
kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan fasilitas sauna; menyediakan informasi dibidang kesehatan,
kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web;
menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal
perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan
kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; pemberian perawatan psikologis; pemberian saran
psikologis; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pemijatan; pengujian kejiwaan; penyediaan informasi secara on-line
dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan informasi yang
berkaitan dengan modifikasi perilaku dan manajemen stres; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut
dan pijat; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan psikologis;
perawatan psikososial; pijat aromaterapi; pijat ayurvedic; pijat jaringan dalam; pijat olahraga; pijat refleksi; pijat terapi; pijat
tradisional Cina; pijat tradisional Jepang; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; terapi fisik; terapi psikologis untuk bayi;
tes psikologis untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058275
: 08/08/2022 16:45:43
:
: PT. PADI BERSAMA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gading Kirana Utara H10 No. 5 RT.002 RW.008, Kelapa Gading Barat, Kelapa
Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COLD MOO dan Gambar
: Hanya merupakan suatu penamaan saja

591

Uraian Warna

: Coklat, Merah Muda, Merah, Hitam dan Putih

740

540 Etiket

Halaman 209 dari 854

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 43
: ===Kafe-kafe; Kedai kopi; Penyediaan fasilitas dapur; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; katering makanan dan
minuman; layanan bar dan bistro; layanan bar teh; layanan kantin; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang;
layanan salad bar; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyewaan meja dapur
untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi
segera===
: JID2022058276
: 08/08/2022 16:46:54
:
: LINAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Danau Maninjau Raya No. 69, RT/RW. 002/008, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur
: Lenny S.E.,S.H
: Jl. Jelambar Baru Raya No. 79-B, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAVA DAMPIT dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat tua, putih
: 43
: ===Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; 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 yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kedai kopi; Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara;
Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk
(Food Truck); akomodasi sementara; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
dan minuman); layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel; layanan hotel, motel dan
resor; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan;
layanan rantai restoran; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan restoran cepat saji; layanan restoran swalayan;
layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyewakan ruang
serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pemesanan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara
di vila dan bungalow; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan;
restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; salad bar [layanan restoran]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058277
: 08/08/2022 16:48:09
:
: CV CONFIANT PROSPERITY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Sedayu Business Park Blok G3-17, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng,
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
: WHITE KYKO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Eksfoliator; Kondisioner; Krim mata; Losion perawatan kulit; Masker Wajah; Pelembab (kosmetik); Pewangi dan produk

740

pewangi untuk penggunaan pribadi; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan
kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Sampo; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Susu untuk perawatan kulit; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; balsem, selain untuk keperluan medis;
bubuk pemoles; deodoran; esens perawatan kulit non-medis; gel mata; kit kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik
non-medis; kosmetik perawatan kulit; krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim pelembab; krim tangan; krim
tangan kosmetik; krim tubuh; krim wajah; losion kosmetik; masker wajah kosmetik; parfum; pelembab kulit; pelembab wajah;
pewangi rambut; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun deodoran; sabun mandi; sediaan kosmetik; sediaan

Halaman 210 dari 854

kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan perawatan
kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum kecantikan; serum
wajah; toner wajah kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058278
: 08/08/2022 16:49:09
:
: Susinto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Nanas Utara No. 20, Rt. 015/Rw. 007, Kel. Cipinang Cempedak, Kec.
Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLACK DIAMOND + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam & Putih
: 35
: ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa toko; agen impor-ekspor; jasa-jasa perdagangan
online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058279
: 08/08/2022 16:51:03
:
: PT. GRAHA SINAR KOSMETIKA

540 Etiket

: Dr. Ratna No. 96 Jati Bening RT. 001/001, Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi,
Jawa Barat., Kota Bekasi, Jawa Barat
: 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
: SOULLEFIT + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU MUDA, MERAH MUDA DAN PUTIH
: 32
: ===Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa
campuran buah beri; bubuk untuk minuman berbuih; pastilles untuk minuman berbuih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058281
: 08/08/2022 16:52:16
:
: Michael Alvin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Famili Utara 6-D/157, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Great Little Bichon Frise
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 44, 31
: ===layanan pejantan dan pembiakan untuk anjing; layanan pembiakan anjing; layanan perawatan anjing; perawatan
anjing===
===Biskuit untuk anjing; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat
dimakan untuk anjing; anjing; bahan makanan untuk anak anjing; biskuit anak anjing; biskuit anjing; makanan anjing; makanan
anjing, dapat dimakan; makanan kaleng untuk anjing; minuman untuk anjing===

540 Etiket

Halaman 211 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058282
: 08/08/2022 16:53:10
:
: HARTAWAN JAYASAPUTRA G

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bendungan Walahar No. 50 RT/RW. 005/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah
Abang
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 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
: SACRED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Aromatik diffuser; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang
disemprotkan; Esens and minyak yang mudah menguap; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk
keperluan medis; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik;
Kondisioner; Losion mandi berendam; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Pasta gigi dan obat kumur; Pembersih untuk badan; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan;
Pengharum ruangan yang disemprotkan; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi
untuk pewangi ruangan; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan
wewangian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Mandi; Sampo; Sampo rambut 3in-1; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan
pemeliharaan gigi; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan
untuk pengharum/pewangi udara; Vitamin rambut; Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; aroma diffuser buluh udara;
aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; bakhoor; batang dupa; body lotion untuk keperluan
kosmetik; busa untuk mandi berendam dan pancuran; dupa; ekstrak aromatik; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi mint
[minyak esensial]; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; gel pasta gigi; hio; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan
listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; kemenyan; kerucut
dupa dan dupa; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; 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; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion tubuh
beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan tubuh; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak
esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak
esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak lavender; minyak melati;
minyak wangi; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut
dan kulit; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pelembab bibir; pengharum ruangan; perawatan rambut dan
sediaan pembersihan; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; potpourris [wewangian]; produk perawatan rambut,
yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk sabun; produk wewangian; produk
wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk
dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sampo; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan aromaterapi; sediaan dan
perawatan rambut; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan pembersih badan; sediaan pengharum ruangan; sediaan
perawatan rambut; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan;
sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan-sediaan aroma wangi
ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan kamar beraroma; shampo rambut;
stik untuk menyebarkan aroma; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; terpene [minyak esensial];
tongkat dupa; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian dan
dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian kayu cedar; wewangian untuk keperluan
rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian, minyak esensial; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022058283
: 08/08/2022 16:54:23
:
: RIZKA ADE TRIARSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEMANGGISAN UTAMA IV/2-E RT 003/007, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11480
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 212 dari 854

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: RizkaAde
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058284
: 08/08/2022 16:55:51
:
: Frasta Adika Faisal

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp.Padang RT/RW 002/001, Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43267
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALTURE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Dan Putih
: 25
: ===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 panjang untuk pria; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058285
: 08/08/2022 16:58:56
:
: PT. SUMBER SETIA KREASI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pekayon Jaya No. 1, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17148
: 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
: SUPERTILE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 19
: ===Lantai Kayu Buatan; bahan bangunan dari batu alam; bahan bangunan dari kaca; genteng keramik; genteng keramik
mengkilap; granit; kaca dekoratif untuk bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kaca lembaran umum untuk bangunan; lantai
kayu; lantai keramik; lantai parket; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; lempengan batu alam; marmer; mortar untuk bangunan;
panel bangunan, bukan dari logam; pipa drain keramik; semen mortar; semen penutup nat; semen putih; ubin dinding dari batu
alam; ubin dinding dari kaca; ubin dinding dari plastik; ubin dinding keramik; ubin dinding keramik mengkilap; ubin kaca untuk
bangunan; ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai
dari plastik; ubin lantai keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai terra cotta; ubin lantai yang
terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin paving; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058286
: 08/08/2022 17:02:54
:
: Ningbo Blackdog Outdoor Products Co., Ltd.

540 Etiket

: Room 204-1, 3rd Floor, Building 2-1, No.55 Chuangfu Road, Xiaogang Street, Beilun
District, Ningbo City, Zhejiang Province

Halaman 213 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Farida Mardiati S.H.
: FJ & Partners Intellectual Property Boutique, 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
: BLACKDOG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 22
: ===awning dari tekstil; bahan bantalan, bukan dari karet, plastik, kertas atau karton; jaring; jaringan; kain besar untuk
melindungi dari debu; kain brattice; karung bivak menjadi tempat berteduh; penutup kendaraan, longgar; pita pembungkus
atau pengikat, bukan dari logam; serat tekstil; sling, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali; tali, bukan dari logam,
untuk menangani beban; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan; tempat tidur gantung; tenda *; terpal; terpal plastik
serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058287
: 08/08/2022 17:04:56
:
: CV. BERKAH JAYA ABADI MINERAL
: Dusun Turunan Desa Bokin Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Provinsi
Sulawesi Selatan 91842, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, 91842
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pedamaran + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2022058288
: 08/08/2022 17:06:09
:
: JUNSA KUSWANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Puri Kencana Residence Blok L/16,RT.005,RW.000,Kelurahan Jagabaya
III,Kecamatan Way Halim,Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung
: 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
: OTOMIGOR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah;Kuning
: 7
: ===Dispenser pelumas yang dioperasikan dengan daya untuk mesin; Mesin otomatis; Mesin pompa, dan rakitan
pompa/mesin; Pompa minyak dan pompa udara yang digerakkan dengan mesin; instrumen elektronik dan telemetri yang
digunakan dalam industri minyak dan gas; mesin, peralatan dan peralatan untuk digunakan di ladang minyak dan gas;
peralatan pengukuran dan kontrol untuk minyak dan gas, ruang angkasa, otomotif, listrik dan industri energi; pompa minyak
untuk mesin kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058289
: 08/08/2022 17:07:11
:
: PT. SUMBER SETIA KREASI

540 Etiket

: Jl. Raya Pekayon Jaya No. 1, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17148

Halaman 214 dari 854

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
: METROGRES + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih
: 19
: ===Lantai Kayu Buatan; bahan bangunan dari batu alam; bahan bangunan dari kaca; genteng keramik; genteng keramik
mengkilap; granit; kaca dekoratif untuk bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kaca lembaran umum untuk bangunan; lantai
kayu; lantai keramik; lantai parket; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; lempengan batu alam; marmer; mortar untuk bangunan;
panel bangunan, bukan dari logam; pipa drain keramik; semen mortar; semen penutup nat; semen putih; ubin dinding dari batu
alam; ubin dinding dari kaca; ubin dinding dari plastik; ubin dinding keramik; ubin dinding keramik mengkilap; ubin kaca untuk
bangunan; ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai
dari plastik; ubin lantai keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai terra cotta; ubin lantai yang
terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin paving; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058290
: 08/08/2022 17:07:20
:
: BAYU IRWANTO, S.H.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PARAKAN KULON, RT.002 RW.018, KEL. SENDANGSARI - KEC. MINGGIR,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BALUNG DINOSAURUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU
: 29
: ===Abon Sapi; Bakso daging sapi; Bistik Daging Sapi; Daging sapi muda; Geprek Daging; Produk olahan daging sapi; Sate
Daging Sapi; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging,
ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bakso sosis
sapi; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak;
daging ham sapi; daging irisan; daging masak; daging olahan [pengganti daging]; daging sapi; ekstrak daging sapi panggang;
iga [potongan daging]; lemak daging sapi; makanan ringan dengan bahan utama daging; olahan makanan terutama terdiri dari
daging; persediaan daging sapi; produk daging olahan; produk daging sapi; sapi panggang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058291
: 08/08/2022 17:09:59
:
: PT. KEPUH KENCANA ARUM

540 Etiket

: Jl. Wr. Supratman No. 53, Kel. Purwotengah,Kec. Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa
Timur, 61311
: 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
: PRIMUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, putih
: 19
: ===Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; Genteng; Jendela PVC; Kusen -kusen atau kerangka; Penutup atap nonlogam; Pintu PVC; Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa talang bukan dari logam; Plafon
PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Strip berlapis dari bahan plastik
(PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan
konstruksi.; Talang air; Talang air non logam; Wuwungan (Ujung Atap Rumah); atap, bukan dari logam; bingkai jendela, bukan
dari logam; daun jendela gulung, bukan dari logam; daun jendela interior, bukan dari logam; daun jendela lipat, bukan dari
logam; daun jendela luar, bukan dari logam, untuk bangunan; daun jendela, bukan dari logam; dinding pvc; genteng tahan api;
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jendela selempang, bukan dari logam; jendela tingkap, bukan dari logam; jendela, bukan dari logam; kusen PVC; kusen
jendela, bukan dari logam; kusen pintu, bukan dari logam; kusen, bukan dari logam; lembaran penutup atap; lembaran untuk
bangunan; lis plafon pvc; papan langit-langit, bukan dari logam; penutup atap, bukan dari logam; penutup untuk langit-langit,
bukan dari logam; pipa air, bukan dari logam; pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam;
pipa drainase, bukan dari logam; pipa saluran, bukan dari logam; pipa selokan, bukan dari logam; talang atap, bukan dari
logam; talang bukan dari logam; talang hujan, bukan dari logam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058292
: 08/08/2022 17:10:42
:
: LINA HERLINA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GADING INDAH UTARA 3/34, RT/RW 003 / 003, BULAK,, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cellia BEAUTY SKINCARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink dan Unggu
: 3
: ===Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik];
krim pembersih [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit tanpa obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058293
: 08/08/2022 17:12:39
:
: SUDIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedongan RT 003/RW 004. Sinduadi, Mlati. Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55284
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JOGJAMART
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, MERAH, PUTIH
: 35
: ===Agen penjualan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; minimarket; supermarket; toko
grosir; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058294
: 08/08/2022 17:13:04
:
: Susinto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Nanas Utara No. 20, Rt. 015/Rw. 007, Kel. Cipinang Cempedak, Kec.
Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLACK DIAMOND + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah, Hitam & Putih
: 35

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa toko; agen impor-ekspor; jasa-jasa perdagangan
online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058295
: 08/08/2022 17:18:51
:
: FARMCOMP OY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jusslansuora 8, 04360 Tuusula
: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wile & Design
: Wile = merupakan sebuah penamaan / constitutes a naming

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White
: 9
: ===Alat pengukur kelembaban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058296
: 08/08/2022 17:19:08
:
: HARTONO MULYAWAN

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Duri Selatan I No. 64 A. RT. 004 RW. 002, Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: 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
: TRALALA CLOTHINGLINE & LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat, orange, krem, merah muda, hijau, abu-abu dan putih
: 35
: ===Toko yang menjual pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa penjualan secara online; layanan toko ritel menampilkan
pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058297
: 08/08/2022 17:20:06
:
: PT. BATUBARA SELARAS SAPTA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tebet Utara IV No. 15, Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12820
: Lely Kurniawati S.E
: Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J Jalan S. Parman Kavling 22-24 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BATUBARA SELARAS SAPTA +lOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, biru tua, hitam dan putih
: 37
: ===Extrasi pertambangan; Jasa advis, konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penggalian, ekstraksi
pertambangan, pengeboran dan peledakan batu-batuan besar, pengaspalan dan pekerjaan tukang batu; Jasa pengelolaan
penggalian pertambangan batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil;
Perbaikan, pemeliharaan, pemasangan dan instalasi solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam
operasi pertambangan; informasi diagnostik filtrasi untuk kendaraan darat, kelautan, pertambangan, minyak dan gas, kereta
api, konstruksi dan pertanian; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan untuk digunakan dalam
penambangan, penambangan terbuka dan penggalian; jasa konstruksi, yaitu, penggalian; jasa kontraktor pertambangan; jasa
pertambangan; memberikan informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan pertambangan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan pertambangan; pemeliharaan dan pembersihan peralatan
pertambangan; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan pertambangan dan memberikan informasi yang

740

Halaman 217 dari 854

berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan peralatan pertambangan; perbaikan dan pemeliharaan pertambangan,
pemindahan tanah, pembuatan jalan, peralatan pertanian dan pertanian; pertambangan batu bara; pertambangan minyak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058298
: 08/08/2022 17:21:48
:
: Putri Salsabila

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Laladon Indah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: sasastory
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink
: 25
: ===sepatu bot untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058299
: 08/08/2022 17:22:12
:
: IMAM MASKUN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Griya Wiyata Blok B. 50 51, RT 001/RW 007, Kelurahan Tukangkayu,
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
: Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ArtOs
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah
: 41
: ===Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa manajemen acara; Layanan bantuan untuk
mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga;
fotografi Digital; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; 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 produksi film; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan, tiket olahraga dan tiket
teater; 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 perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; layanan
penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; melakukan seminar; penyediaan aktivitas-aktivitas
kegiatan budaya; produksi pagelaran; produksi teater===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058300
: 08/08/2022 17:22:32
:
: ZUKTRIAL HAMDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PONDOK PERMATA HIJAU JL. KENANGA NO. 8 A RT. 001 RW. 011 KEL.
CIOMAS - KEC. CIOMAS, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRAVICI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Sol sepatu; sandal; sepatu; sol sandal===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058301
: 08/08/2022 17:24:24
:
: PT. Holi Pharma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PROPULMO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan
farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058302
: 08/08/2022 17:24:41
:
: PT Kendaraan Listrik Nusantara

540 Etiket

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, JL. HR. Rasuna Said Kav X-2 No.4, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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 Lukisan
: Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua
: 42
: ===Desain atau perancangan kendaraan bermotor; Jasa merancang, mengembangkan, merekayasa rangkaian suku cadang
Kendaraan; Penyediaan perangkat lunak komputer untuk layanan ruang obrolan online; Situs web; aplikasi perangkat lunak
yang dapat diakses melalui situs web; penelitian dan pengembangan suku cadang kendaraan bermotor; perancangan dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk kendaraan bermotor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058303
: 08/08/2022 17:26:35
:
: Susinto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Nanas Utara No. 20, Rt. 015/Rw. 007, Kel. Cipinang Cempedak, Kec.
Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MHR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah & Putih
: 35
: ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa toko; agen impor-ekspor; jasa-jasa perdagangan
online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2022058304
: 08/08/2022 17:27:30
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT. PADI BERSAMA ABADI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gading Kirana Utara H10 No. 5 RT.002, RW.008, Kelapa Gading Barat, Kelapa
Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COLD MOO dan Gambar
: Hanya merupakan suatu penamaan saja

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Merah muda, Merah, Hitam dan Putih
: 35
: ===Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Gerai penjualan makanan dan minuman; administrasi urusan bisnis;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan iklan dan pemasaran online;
layanan pemesanan online; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort
hotel, motel, dan restoran; melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan acara promosi; menyediakan informasi
tentang manajemen penjualan; pemasaran media sosial; pengembangan strategi bisnis; perencanaan strategis bisnis;
promosi online jaringan komputer dan situs web; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058305
: 08/08/2022 17:30:44
:
: ILHAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MAYJEN ISHAK DJUARSA NO. 169 RT. 004 RW. 004 KEL. GUNUNG BATU KEC. KOTA BOGOR BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CLASSCIO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning
: 25
: ===Sol sepatu; sandal; sepatu; sol sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058306
: 08/08/2022 17:35:45
:
: FITRIA NINGSIH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CISARANTEN KULON RT. 001 RW. 003 KEL. CISARANTEN KULON KEC.
ARCAMANIK, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FITAGLOW SKIN TREATMENT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK DAN COKLAT
: 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; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif

740
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(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari
buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah
madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk
keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik;
body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas
untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair
untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian;
garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik;
kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim
anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan
lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan
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kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan
untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan
untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar
untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil
mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat
kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
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keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 35
: ===Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Distribusi dan penyebaran materi
iklan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Distribusi dan penyebaran materi promosi; Distributor; Iklan; Iklan secara
online; Jasa grosir online; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa
penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa perdagangan; Jasa periklanan online; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara
online; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol
yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan logam
mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar
ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan
grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir
yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan
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uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan
panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah
tangga; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang
menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan
toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Mempersiapkan dokumen publisitas; Order melalui
online; Pemasaran digital; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan,
linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor
induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi,
penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Promosi [periklanan] bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan yang
menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Ritel online; Toko Eceran Elektronik; Toko minuman non-alkohol;
Toko minuman panas dan dingin; belanja online; beriklan di majalah, brosur, dan koran; conducting of trade shows; distribusi
dan penyebaran materi iklan; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor grosir
untuk furnitur; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk
penerangan; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk persiapan
pembersihan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa keagenan untuk kontrak penjualan listrik; jasa pemasaran; jasa
penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa periklanan; jasa
periklanan dan manajemen; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa-jasa perdagangan online; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau
grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk mesin
dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk sepeda; layanan
grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk kendaraan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk
peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan
grosir untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan instalasi
sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir
yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan
perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan iklan dan pemasaran; layanan
iklan dan promosi; layanan iklan dan publisitas; layanan katalog elektronik; layanan pemesanan online; layanan perdagangan
elektronik; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan promosi; layanan promosi di dalam toko; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel
untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk perabotan; layanan
ritel untuk peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan
ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel
untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk perlengkapan mandi; layanan ritel untuk persiapan pembersihan; layanan ritel
yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
pencahayaan; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko
grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan
pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko
grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan
sanitasi; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk
membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan
instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan
pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
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online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko
grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan
toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan pemanas;
layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko ritel menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel
menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel online
yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; melakukan
pameran dagang; mengatur pameran bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk
tujuan komersial atau iklan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; pemasaran; pembuatan materi
iklan; pengiklanan penjualan melalui elektronik; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel];
penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan];
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan
komersial dan periklanan; perdagangan online; promosi penjualan; promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan;
promosi secara daring (online); sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara kuliner; toko eceran; toko
elektronik; toko online; toko-toko===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058309
: 08/08/2022 17:40:59
:
: ADRIAN PRADHITYA WITJITRA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Tentara Pelajar 58-A, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NASI CAMPUR KENCANA SEMARANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Kuning dan Gold
: 43
: ===Restoran; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; katering makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058310
: 08/08/2022 17:44:15
:
: Erwin Maulana

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Menteng Wadas Utara, RT 010 RW 011, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setia Budi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12970
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 3L_indonesia021 + LOGO
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam dan putih
: 25
: ===Baju hangat lengan panjang; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Celana jeans; Celana korduroi; Celana panjang
denim; Gamis pria; Jaket bordir; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket windbreaker; Pakaian Pria Jeans; Pakaian,
yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi,
dan tutup kepala; Sandal Gunung; Sweater; Switer bordir; Switer printing; Switer sablon; Topi kulit; Topi kupluk; alas kaki
untuk pria; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; baju tenun; beanies; cardigan; celana bahan katun; celana
chinos; celana kargo; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana panjang untuk pria; celana pendek denim; celana
pendek untuk pria; jaket; jaket bomber; jaket denim; jaket katun; jaket kulit; jaket rajut; jaket suede; jaket sutra; jaket wol; kaos;
kaos grafis; kaos oblong; kemeja; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja untuk pria; mantel untuk pria; pakaian pria; pakaian santai untuk pria;
sandal; sandal kulit; sandal untuk pria; sendal flip-flop; sepatu atau sandal esparto; sepatu bot untuk pria; sepatu kanvas;
sepatu kulit; sepatu kulit untuk pria; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu platform; sepatu sandal; sepatu santai;
sepatu slip-on; sepatu untuk pria; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; topi ember; topi mode; turtleneck===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058312
: 08/08/2022 17:47:06
:
: HENDRIK WYDIANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL GUNUNG BROMO 362, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90225
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WARKOP KO HENG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, dan Coklat.
: 43
: ===Kafe kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058313
: 08/08/2022 17:48:50
:
: Ananda Amalia Bil Qisti

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gg. Keramik Kp. Cihideung, RT 021 RW 003, Kel. Mulyamekar, Kec. Babakancikao,
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 41151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nilmaya Beauty + LOGO
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau muda dan hitam
: 3
: ===Pomade bibir; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata,
dan bibir; Serum bibir; emulsi wajah; esens wajah; gel untuk wajah; kondisioner bibir; krim bibir; krim wajah; losion wajah;
masker wajah; mousse perawatan kulit; pelembab bibir; pelembab wajah; pelindung matahari untuk bibir; pembersih wajah;
pengkilap bibir; produk perawatan bibir (kosmetik); sabun wajah; scrub wajah; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; serum wajah; toner wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058314
: 08/08/2022 17:49:21
:
: PT. PADI BERSAMA ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gading Kirana Utara H10 No. 5 RT.002 RW.008, Kelapa Gading Barat, Kelapa
Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COLD MOO dan Gambar
: Hanya merupakan suatu penamaan saja

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Merah muda, Merah, Hitam dan Putih
: 30
: ===Es stik; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan;
Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau
tanpa susu; Muffins; Serbat (es yang dapat dimakan); Sorbet (es); Yogurt beku (es yang dapat dimakan); biskuit-biskuit;
cangkir wafel yang dapat dimakan; croissant; es krim; gelato; ice cream bars [gula-gula]; kue pastry; makanan penutup es
krim; makaroni; mangkuk wafer yang dapat dimakan; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar teh; minuman cokelat dengan susu; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh;
minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; minuman teh dengan susu; minuman
yang terbuat dari kopi; roti*; sediaan minuman kopi; wafel===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058315
: 08/08/2022 17:57:30
:
: Tommi Tanuwijaya

540 Etiket

: Kp. Wates Rt. 001 Rw. 011, Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Kabupaten
Tangerang, Banten
: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
: Graha Wira Lt. 2 Ruang 2.3, Jalan Pemuda Kav. B2 No. 1, Kel. Jati, Kec. Pulo
Gadung, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKUNIKU & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, hitam dan putih
: 11
: ===Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk penggunaan
komersial; saringan wastafel; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel; wastafel dapur untuk penggunaan
komersial; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058316
: 08/08/2022 17:57:59
:
: PT Kendaraan Listrik Nusantara

540 Etiket

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, JL. HR. Rasuna Said Kav X-2 No.4, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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
: Maka+logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua
: 12
: ===Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; alat untuk bergerak di
darat, udara atau air; bagian struktural untuk kendaraan; kendaraan; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor bertenaga
listrik; motor listrik untuk kendaraan roda dua; non-bermotor kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058317
: 08/08/2022 17:58:48
:
: PT. PADI BERSAMA ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gading Kirana Utara H10 No. 5 RT.002 RW.008, Kelapa Gading Barat, Kelapa
Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COLD MOO dan Gambar
: Hanya merupakan suatu penamaan saja

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Merah muda, Merah, Hitam dan Putih
: 43
: ===Kafe-kafe; Kedai kopi; Penyediaan fasilitas dapur; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; katering makanan dan
minuman; layanan bar dan bistro; layanan bar teh; layanan kantin; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang;
layanan salad bar; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyewaan meja dapur
untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi
segera===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058318
: 08/08/2022 18:01:24
:
: PT. GARUDA PRODUKSI KREATIF

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Foresta Business Loft 5 No. 27 BSD City, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ESPORTS SUMMIT INDONESIA 2022 + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Emas, Kuning
: 41
: ===Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game komputer online; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan
pertunjukan game; Menyediakan permainan komputer online; Menyediakan permainan online di jaringan komputer;
Menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; bermain game;
jasa/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan
(games) yang dimainkan melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
(games) interaktif; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; 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 atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan
tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game online; 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
video game disediakan secara online dari jaringan komputer; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi
acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer
online dan game interaktif; menyediakan game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan;
menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat turnamen game;
menyediakan perangkat lunak permainan (game) online; menyediakan permainan (games) online; menyediakan permainan
komputer daring; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan;
menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game
untuk tujuan budaya atau pendidikan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058319
: 08/08/2022 18:01:47
:
: PT Kendaraan Listrik Nusantara

540 Etiket

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, JL. HR. Rasuna Said Kav X-2 No.4, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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
: Maka+logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua
: 9
: ===Chat dan email application ( software); Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan online dari
data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak
komputer pengenalan suara; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer; perangkat
lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat
lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas
online; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; platform berbasis website dan aplikasi; program komputer
multimedia interaktif===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058381
: 08/08/2022 19:31:55
:
: EGGY WILLY MAYNA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. PONDOK BENDA, RT. 010/RW. 003, KEL. JATIRASA, KEC. JATIASIH, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17424
: 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
: WILLY NOONA + LOGO
: WILLY NOONA = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Shocking Pink, Biru, Putih
: 43
: ===Restoran Masakan Korea; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058382
: 08/08/2022 19:39:24
:
: Dama Mulia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Vila Dago To, Blok D19 No.14 Serua Ciputat, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15414
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELHAZIMA MADU MURNI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, HIJAU, PUTIH, MERAH MUDA
: 30
: ===madu mentah [pemanis alami]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058384
: 08/08/2022 19:40:21
:
: Aristo Labare Risani Bachtiar

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Serpong Terrace Blok B 11 No. 1 RT 003/RW 009 Buaran, Serpong, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Clove Creating loyalty and value + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah; putih
: 42
: ===Analisis genetika dan layanan pelaporan untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Analisis ilmiah, penelitian, dan
pengembangan di bidang kesehatan, gizi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Bidang fisika
(Penelitian); Bukti layanan konsep untuk orang lain, yaitu, konsultasi ilmiah dan teknis dan layanan penelitian yang berkaitan
dengan desain eksperimen, persiapan perpustakaan, kontrol kualitas perpustakaan, pelacakan sampel, kontrol kualitas
sampel, dan persiapan protokol dan panduan pengguna yang disesuaikan; Diagnostik klinikal dan jasa-jasa konsultasi di
bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian
diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Hosting layanan jaringan online yang
memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi data di bidang berbagai macam asam (acid) yang
terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-

740
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obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Jasa advis, konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa riset dan uji ilmiah,
analisis ilmiah dan teknis, konservasi lingkungan, dan riset dan pengembangan di bidang perlindungan lingkungan dan
ekologi.; Jasa analisa industri, riset industri dan desain industri; Jasa analisis industri dan penelitian, yaitu, analisis industri dan
evaluasi material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan penyesuaian
dengan standar industri, penelitian industri di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan
panas bumi; Jasa desain komputer kantor, furnitur, peralatan telekomunikasi, peralatan konferensi audio dan video, monitor
video, speaker, dan headset, dan penelitian produk teknologi di bidang-bidang tersebut; Jasa desain peralatan komunikasi
audio-visual dan telekonferensi, dan penelitian teknologi di bidang-bidang tersebut; Jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian
dan perancangan yang berkaitan dengannya, yaitu, penelitian ilmiah, analisis dan pengujian material yang digunakan pada
proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
jasa pengetahuan dan teknologi, penelitian dan desain; Jasa konsultasi dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan makanan
dan suplemen makanan; Jasa penelitian; Jasa penelitian dan pengembangan dalam hubungannya dengan konstruksi
bangunan dan dampaknya terhadap lingkungan; Jasa penelitian dan pengembangan di bidang efisiensi energi; Jasa penelitian
dan pengembangan di bidang teknik; Jasa penelitian, analisis dan desain teknik, yaitu penelitian teknis di bidang akustik dan
desain produk baru di bidang konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; Jasa penelitian,
manajemen dan perlindungan lingkungan; Jasa penelitian, pengembangan, analisis dan konsultasi di bidang teknik; Jasa
penelitian, pengujian, evaluasi dan desain teknis, yaitu penelitian teknis di bidang akustik, desain interior, dan pengujian
kualitas produk untuk menguji operasi dan efektivitas peralatan suara yang berkaitan dengan peredam suara di tempat kerja;
Jasa pengujian atau penelitian lingkungan komunikasi; Jasa pengujian atau penelitian sistem jaringan telekomunikasi; Jasa
pengujian atau penelitian unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Jasa riset
dan uji ilmiah; Jasa teknik dan konsultasi teknik, yaitu evaluasi ilmiah dan teknologi yang berupa evaluasi pengukuran di
bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi, perkiraan yang berupa perkiraan
geologi, penelitian yang berupa penelitian teknik, dan laporan yang berupa penyusunan rencana dan gambar teknik untuk
orang lain; Jasa-jasa untuk riset berkaitan dengan minyak dan gas dan industri petrokimia; Konsultasi penelitian ilmiah di
bidang kosmetik; Konsultasi teknis dalam kaitannya dengan layanan penelitian yang berkaitan dengan makanan dan
suplemen makanan; Layanan analisa dan pelaporan DNA genetik dan RNA berupa pemberikan pelaporan di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat untuk keperluan ilmu pengetahuan dan penelitian;
Layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi, perkiraan dan penyelidikan
ilmiah dan teknologi, layanan konsultasi; Layanan komputer, yaitu, layanan penyedia hosting awan dan layanan penyedia di
tempat untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal,
penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan,
penelitian pengembangan obat- obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika;
Layanan konsultasi penelitian ilmiah di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Layanan konsultasi ilmiah dan teknologi, penelitian dan desain, analisa dan pengembangan industri untuk produsen makanan,
minuman, kertas, kertas karton, lapisan karton, tekstil, produk dari bahan busa, perekat, bahan bangunan, bahan konstruksi,
produk perawatan pribadi, produk pembersih, bahan untuk kemasan, obat-obatan, makanan bayi, suplemen nutrisi, makanan
dan minuman bergizi serta pakan untuk hewan; Layanan penelitian industri; Layanan penelitian, analisis dan desain teknis;
Layanan penelitian, pengembangan, dan pengujian industri; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dengan fitur
perangkat lunak yang menyediakan informasi keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian dagang,
informasi pasar keuangan, informasi yang akan digunakan dalam perdagangan dan perkiraan komoditas; Layanan untuk
keperluan penelitian dan ilmiah di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Menyediakan
informasi di bidang eksplorasi minyak dan gas alam dan di bidang penelitian di bidang sumber daya energi alternatif;
Penapisan DNA untuk tujuan penelitian ilmiah; Penelitian berkaitan dengan teknologi; Penelitian dan diagnosis tingkat
kerusakan, durabilitas, dan ketahanan gempa pada bangunan dan struktur teknik sipil; Penelitian dan pengembangan
aparatus komunikasi nirkabel, pemrosesan data elektronik, produk elektronik konsumen dan produk elektronik automobil;
Penelitian dan pengembangan daya konverter /inverter/pengisi baterai untuk digunakan dalam sistem energi baru yang
terbarukan; Penelitian dan pengembangan peralatan dan instrumen medis dan bedah; Penelitian dan pengembangan
perlengkapan dan fasilitas untuk pengujian dan pengembangan produk telekomunikasi listrik dan elektronik; Penelitian dan
pengembangan sistem penyimpanan daya; Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan produksi energi baru yang
terbarukan; Penelitian dasar dan praktis di bidang telekomunikasi; Penelitian di bidang bionomik; Penelitian di bidang energi;
Penelitian di bidang keamanan siber; Penelitian di bidang konservasi lingkungan; Penelitian di bidang kosmetik dan suplemen
makanan; Penelitian di bidang manajemen bisnis; Penelitian di bidang manajemen proyek; Penelitian di bidang manajemen
strategis; Penelitian ilmiah, penciptaan, atau inovasi untuk produk industri; Penelitian medis di bidang sekuensing, genotipe,
penguj ian genetik dan genetika asam nukleat; Penelitian pelestarian lingkungan; Penelitian perangkat lunak komputer 3D;
Penelitian teknis di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Penelitian
teknis di bidang teknologi informasi; Penelitian tentang konstruksi bangunan; Penelitian tentang konstruksi bangunan atau
perencanaan kota; Penelitian terkait bahan kimia halus; Penelitian, analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan desain
perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Penelitian, analisis dan
konsultasi yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi; Penelitian, analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan
pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem komputer; Penelitian, analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem
komputer, jaringan komputer dan perangkat lunak komputer; Penelitian, analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem
komputer, jaringan komputer, perangkat lunak komputer, data elektronik dan file data; Penelitian, penciptaan, atau inovasi atas
zat aditif pada makanan; Pengembangan peralatan dan sistem laboratorium otomatis, dan perangkat keras komputer untuk
mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, berbagi, dan melaporkan informasi biologis, genetik, klinis, medis, dan diagnostik,
dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja laboratorium, dan data sesuai pesanan dan spesifikasi yang
lain, semua hal di atas dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran
hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan,
penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
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genetika; Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk berhubungan dengan pendidikan dan penelitian pendidikan
jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk pendidikan, masalah dan penilaian pendidikan
atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang
tersebut di atas.; Pengujian atau penelitian kelistrikan; Pengujian atau penelitian pada mesin dan aparatus telekomunikasi;
Pengujian atau penelitian pada mesin, aparatus dan bagian elektroniknya; Pengujian atau penelitian pada mesin, aparatus
dan instrumen; Pengujian atau penelitian pada sistem jaringan komunikasi; Pengujian atau penelitian tentang mesin konstruksi
dan aparat/peralatan untuk pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan anti-korosi (anti-karat); Pengujian atau penelitian tentang
mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; Pengujian atau
penelitian tentang pencegahan pencemaran; Pengujian atau penelitian tentang teknik sipil; Pengujian, inspeksi atau penelitian
di bidang pertanian, peternakan atau perikanan; Pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan
makanan; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi teknis; Pengurutan DNA untuk tujuan
penelitian medis; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian atau pengujian yang berkaitan dengan kimia
polimer; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian ilmiah dan industri, pengujian, pengembangan, analisis;
Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian, pengembangan, evaluasi atau pengujian yang berkaitan dengan
pewarna, lak dan cat; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian, pengembangan, evaluasi atau pengujian
yang berkaitan dengan resin sintetik; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk
melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang
investasi dan keuangan; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk
mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan
informasi dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan 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 penggunaan sementara atas
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; Penyediaan perangkat komputer yang tidak d apat di unduh untuk penggunaan dengan sekuensing genetika populasi,
unit perawatan intensif baru lahir (NICU) dan penelitian penyakit genetika, penelitian kanker, agrigenomik, dan penelitian klinis
dan translasi, semuanya dalam bidang genomik; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan (Saas) dan Platform sebagai
sebuah layanan (PaaS) untuk penggunaan sekuensing genetika populasi, unit perawatan intensif baru lahir (NICU) dan
penelitian penyakit genetika, penelitian kanker genetika, agrigenomik, dan penelitian klinis dan translasi, semua di bidang
genomic; Perangkat lunak sebagai 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; Riset dan
pengembangan di bidang perlindungan lingkungan dan ekologi; Riset dan pengembangan jasa dan produk lingkungan; Riset,
Penciptaan, atau Inovasi pada makanan dan minuman; Sekuensing asam nukleat dan layanan analisis untuk keperluan
penelitian dan ilmiah; Sekuensing genome dan Iayanan analisis untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Software as a service
(SAAS) menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajah, dan mencari database online, audio, video
dan konten multimedia permainan dan perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak pasar aplikasi; Studi ilmiah dan penelitian di
bidang kesehatan publik; Survei atau penelitian geologi; analisa industri dan layanan penelitian, yaitu penelitian dan
pengembangan produk baru, penelitian kimia, penelitian teknis dan mekanik; analisa-analisa genetika dan jasa-jasa pelaporan
untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; analisis ilmiah dan spesifikasi teknologi, yaitu, pengembangan rekomendasi
program tindakan dalam bidang praktik pertanian dan standar pertanian untuk mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah
kaca lainnya, dan meningkatkan karbon tanah pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas
rumah kaca lainnya pengukuran, analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya
platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis
untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; analisis industri
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dan layanan penelitian di bidang kimia; analisis industri dan layanan penelitian industri; analisis industri dan layanan penelitian
yang berkaitan dengan ban mobil; analisis untuk penelitian minyak; desain, mengembangkan, dan menghosting situs web
yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam sifat artikel, kolom, dan panduan informasional di
bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain, serta tren pasar dan perdagangan; desain, penelitian dan
pengembangan program komputer dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi elektronik; desain, penelitian dan
pengembangan program komputer dan perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan,
karakterikstik bola mata, nadi, suara, tampilan wajah dan badan atau karakterikstik biometrik lainnya dalam bidang
pengawasan akses atau autentikasi orang; desain, pengujian, teknik, penelitian dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan
komputer, teknologi telekomunikasi, sistem telepon, jaringan, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer,
pemrograman komputer, dan keamanan jaringan; eksplorasi dan penelitian arkeologis; estimasi dan penelitian geologi; jasa
analisis industri dan penelitian; jasa desain, riset, pengujian dan analisis industri berbantuan komputer; jasa ilmiah dan
teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait, yaitu, analisa dan penelitian industri; jasa ilmu pengetahuan dan
teknologi, yaitu, penelitian, desain dan pengembangan solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam
operasi pertambangan; jasa konsultasi dan penelitian di bidang teknologi informasi; jasa konsultasi mengenai pengembangan
dan riset kecerdasan buatan; jasa konsultasi untuk pengujian, penelitian dan pengembangan teknologi lingkungan; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan penelitian di bidang perlindungan lingkungan; jasa laboratorium penelitian biologi; jasa
penelitian dan desain; jasa penelitian dan desain teknik di bidang teknologi pengeboran; jasa penelitian dan konsultasi yang
berkaitan dengan perangkat lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan; jasa penelitian dan pengembangan di
bidang antibodi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang bakteriologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang
biokimia; jasa penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang fisika; jasa
penelitian dan pengembangan di bidang imunohistologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang imunologi; jasa
penelitian dan pengembangan di bidang kimia; jasa penelitian dan pengembangan di bidang kosmetik; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang makanan; jasa penelitian dan pengembangan di bidang mikroorganisme dan sel; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang persiapan diagnostik; jasa penelitian dan pengembangan di bidang persiapan medis; jasa penelitian
dan pengembangan di bidang sediaan farmasi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang sitologi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang suplemen gizi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang teknik; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang teknologi antibodi; jasa penelitian dan pengembangan untuk industri farmasi; jasa penelitian dan
pengembangan untuk orang lain; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan ban mobil; jasa penelitian dan
pengembangan yang berkaitan dengan obat-obatan; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pengukuran
dan pengaturan teknologi; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perangkat keras dan lunak komputer;
jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; jasa penelitian dan pengembangan
yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pupuk; jasa
penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan sel surya dan pembangkit listrik; jasa penelitian dan pengembangan
yang berkaitan dengan vaksin dan obat-obatan; jasa penelitian di bidang sains dan teknologi; jasa penelitian di bidang
teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa penelitian teknik kimia; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan
dengan program komputer; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem komunikasi; jasa
penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem pemrosesan data; jasa penelitian, desain dan
pengembangan yang berkaitan dengan solusi aplikasi perangkat lunak; jasa penelitian, desain, dan pengembangan yang
berkaitan dengan komputer; jasa penelitian, desain, dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem komputer; jasa
penelitian, pengembangan, analisis dan konsultasi di bidang teknik; jasa penelitian, pengujian dan analisis; jasa penelitian,
pengujian dan analisis industri; jasa penelitian, teknik, dan konsultasi teknologi di bidang produksi, pembangkitan,
penggunaan, konsumsi, dan efisiensi energi; jasa pengujian dan penelitian di bidang listrik; jasa pengujian dan penelitian di
bidang pencegahan polusi; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian dalam kaitannya dengan pertanian, peternakan, industri
produk perikanan dan kelautan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan mesin, peralatan dan instrumen; jasa
survei, eksplorasi, inspeksi dan penelitian di bidang geologis dan oseanografi; jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa
teknologi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online,
interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan
dengannya; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengan konstruksi; jasa-jasa
ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; jasa-jasa ilmu pengetahuan dan
teknologikal dan penelitian yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya
dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan pengolahan
bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian
pasar; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan
pengolahan bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen,
dan penelitian pasar; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak komputer dan
penerapan database untuk pihak lain dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan genetika.; jasa-jasa penelitian dan
pengembangan termasuk ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, pharmasi dan jasa-jasa penelitian dan pengembangan hasilhasil darah; jasa-jasa penelitian dibidang media sosial; jasa-jasa pengelolaan proyek-proyek penelitian ilmu pengetahuan;
jasa-jasa penyanggaan teknikal, ialah layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi dan manajemen
penghitungan awan (cloud), TI dan sistem aplikasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
genetika; jasa-jasa penyediaan jasa-jasa penelitian dan fasilitas-fasilitas penyediaan hasil-hasil penelitian, informasi dan hasilhasil akhirnya; jasa/layanan desain, rekayasa, penelitian, pengembangan dan pengujian di bidang pengembangan perangkat
lunak aplikasi seluler yang terkait dengan penggunaan dan fungsionalitas hyperlink; konsultasi dan penelitian di bidang
bakteriologi; konsultasi di bidang penelitian bakteriologis; konsultasi di bidang penelitian farmasi; konsultasi di bidang
penelitian ilmiah; konsultasi di bidang penelitian ilmiah dan industri; konsultasi di bidang penelitian industri; konsultasi di
bidang penelitian teknologi; konsultasi teknis dan layanan penelitian di bidang piranti lunak komputer, piranti keras komputer,
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jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual; konsultasi teknis yang berkaitan dengan layanan penelitian di bidang
makanan dan suplemen makanan; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan di bidang terapi;
konsultasi yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan farmasi; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian di
bidang farmakogenetika; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian teknis di bidang makanan dan minuman; layanan amal,
yaitu, mengatur sumbangan komputer dan peripheral komputer ke sekolah untuk pembelajaran dan penelitian pendidikan;
layanan analisis dan penelitian ilmiah dan industri; layanan analisis darah untuk tujuan penelitian ilmiah; layanan analisis,
penelitian, perancangan dan pengembangan yang terkait dengan teknologi untuk pengeboran dan penyelesaian sumur
minyak; layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengannya; layanan ilmiah dan
teknologi, yaitu penelitian dan desain di bidang piranti lunak jaringan komputer dan arsitektur datacenter komputer; layanan
komputer, yaitu, meneliti, mengembangkan, merancang, mengimplementasikan dan menginstal/memasang perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi dan penelitian di bidang sains, teknik dan teknologi informasi; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan penelitian terapi gen; layanan konsultasi, desain, pengujian, penelitian dan konsultasi, semua yang berkaitan dengan
sistem informasi, komputer, perangkat lunak komputer, jaringan komputer, peralatan elektronik, sistem telekomunikasi dan
sistem transmisi data; layanan laboratorium penelitian gigi; layanan laboratorium penelitian kimia; layanan laboratorium
penelitian medis; layanan laboratorium penelitian medis di bidang onkologi; layanan laboratorium penelitian optik; layanan
penelitian dan konsultasi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; layanan penelitian dan pengembangan di bidang
sistem ekspresi gen; layanan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan vaksin; layanan penelitian di bidang
perangkat keras komputer; layanan penelitian di bidang protein, antibodi, mikroorganisme, dan sel; layanan penelitian
farmakologis; layanan penelitian ilmiah; layanan penelitian medis dan farmakologis; layanan penelitian mengenai produk baru
(untuk pihak lain), khususnya mengenai parfum dan aroma; layanan penelitian teknis; layanan penelitian untuk
pengembangan produk baru; layanan penelitian, desain dan pengembangan untuk parfum dan aroma; layanan penelitian,
desain dan pengembangan yang berkaitan dengan antarmuka jaringan; layanan penelitian, pengujian dan analisis ilmiah;
layanan penelitian, pengujian dan analisis ilmiah berbantuan komputer; layanan penelitian, pengujian, evaluasi dan desain
teknis yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja; layanan pengujian dan penelitian di bidang teknik sipil;
layanan pengujian dan penelitian yang berkaitan dengan mesin, peralatan, dan instrumen; layanan pengujian, inspeksi dan
penelitian di bidang farmasi, kosmetik dan bahan makanan; layanan pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang pertanian,
peternakan dan perikanan; layanan teknologi dan penelitian serta desain yang berkaitan dengannya; melakukan penelitian
dan studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami; melakukan uji klinis untuk orang lain [penelitian
ilmiah]; memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan medis dan kedokteran hewan;
memberikan informasi mengenai penelitian dan studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami;
memberikan informasi online tentang analisis industri dan layanan penelitian; memberikan informasi penelitian ilmiah dan hasil
dari database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi tentang analisis industri dan layanan penelitian;
memberikan informasi tentang penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi; memberikan informasi tentang sumbangan
mayat manusia untuk penelitian medis; memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ilmiah di bidang biokimia dan
bioteknologi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian teknologi; memberikan saran teknis di bidang penelitian
ilmiah dan industri; mengambil dokumen publik dalam sifat layanan penelitian ilmiah; mengambil dokumen publik dalam sifat
layanan penelitian teknologi; mengatur sumbangan komputer dan periferal komputer ke sekolah untuk pembelajaran dan
penelitian pendidikan [layanan amal]; mengatur sumbangan mayat manusia untuk penelitian medis; menyediakan informasi
dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi; menyediakan informasi on-line di bidang
penelitian teknologi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses
informasi keuangan dan data pasar dan tren; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan, kliring,
pengiriman, penerimaan, penyimpanan, konfirmasi, dan manajemen risiko perdagangan keuangan untuk transaksi pasar
pertukaran di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan
lapangan pasar (marketplace) virtual; menyediakan portal web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk artikel, kolom, dan panduan informasi dalam bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain dan tren
pasar dan perdagangan; penelitian agrokimia; penelitian arkeologi; penelitian arsitektur; penelitian bakteriologis; penelitian
biokimia; penelitian biologi; penelitian biologi dan kimia; penelitian biomedis; penelitian bioteknologi; penelitian dalam
pengurangan emisi karbon; penelitian dan analisis bakteriologis; penelitian dan analisis biokimia; penelitian dan analisis
biologi; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan analisis kimia; penelitian dan analisis kimia, biokimia, biologi dan
bakteriologis; penelitian dan analisis laboratorium; penelitian dan konsultasi di bidang zoologi; penelitian dan pencarian untuk
minyak; penelitian dan pencarian untuk tujuan geologi; penelitian dan pengembangan di bidang otomotif; penelitian dan
pengembangan farmasi; penelitian dan pengembangan ilmiah; penelitian dan pengembangan ilmiah dan medis; penelitian dan
pengembangan perangkat lunak komputer; penelitian dan pengembangan produk; penelitian dan pengembangan produk baru;
penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain di
bidang bahan plastik; penelitian dan pengembangan program komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; penelitian
dan pengembangan sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; penelitian dan pengembangan sehubungan dengan
semikonduktor, sirkuit terintegrasi semikonduktor, chips memori semikonduktor, alat pengontrol memori semikonduktor, sirkuit
terintegrasi memori semikonduktor, chips prosesor semikonduktor, prosesor semikonduktor, alat pengontrol mikro, unit
mikrokontroler, alat pengontrol mikro berdaya rendah, chips sirkuit, chips komputer, CPU, chips komputer dan CPU RISC-V
(arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang dikurangi),
chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; penelitian dan pengembangan suku cadang kendaraan bermotor;
penelitian dan pengujian bakteriologis; penelitian dasar dan klinis di bidang ilmu pernapasan dan kedokteran; penelitian di
bidang ekologi; penelitian di bidang farmakogenetika; penelitian di bidang farmasi; penelitian di bidang fisika; penelitian di
bidang ilmu material; penelitian di bidang ilmu material dan teknik listrik; penelitian di bidang keamanan listrik; penelitian di
bidang kimia dan biologi; penelitian di bidang kimia, biologi dan fisika; penelitian di bidang konservasi dan perlindungan
lingkungan; penelitian di bidang konstruksi bangunan; penelitian di bidang makanan; penelitian di bidang pelestarian
lingkungan; penelitian di bidang pengelasan; penelitian di bidang perangkat keras dan lunak komputer; penelitian di bidang
perangkat keras komputer; penelitian di bidang perangkat lunak komputer; penelitian di bidang perawatan rambut; penelitian di
bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; penelitian di bidang perlindungan lingkungan;
penelitian di bidang perubahan iklim; penelitian di bidang program komputer dan perangkat lunak; penelitian di bidang teknik
listrik; penelitian di bidang teknik mesin; penelitian di bidang teknologi informasi; penelitian di bidang teknologi komputer
dilakukan dengan menggunakan basis data dan internet; penelitian di bidang teknologi komunikasi; penelitian di bidang
teknologi pemrosesan semikonduktor; penelitian di bidang teknologi pengolahan data; penelitian di bidang teknologi
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telekomunikasi; penelitian di bidang terapi gen; penelitian di bidang terapi gen ex vivo; penelitian farmasi; penelitian geologi;
penelitian hidrologi; penelitian ilmiah; penelitian ilmiah berbantuan komputer; penelitian ilmiah dan industri; penelitian ilmiah
dan industri di bidang fotovoltaik dan kolektor surya; penelitian ilmiah dan teknologi; penelitian ilmiah dan teknologi di bidang
bencana alam; penelitian ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan pemetaan paten; penelitian ilmiah di bidang bencana
alam; penelitian ilmiah di bidang energi; penelitian ilmiah di bidang energi terbarukan; penelitian ilmiah di bidang genetika;
penelitian ilmiah di bidang genetika dan rekayasa genetika; penelitian ilmiah di bidang persiapan perawatan rambut; penelitian
ilmiah di bidang rekayasa genetika; penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan basis data; penelitian ilmiah dilakukan
dengan menggunakan basis data dan internet; penelitian ilmiah untuk keperluan medis; penelitian ilmiah untuk keperluan
medis di bidang penyakit kanker; penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kimia; penelitian ilmiah yang berkaitan dengan
pemetaan paten; penelitian industri; penelitian industri berbantuan komputer; penelitian industri, pengembangan dan
pengujian; penelitian kimia; penelitian kosmetik; penelitian laboratorium; penelitian laboratorium di bidang bakteriologi;
penelitian laboratorium di bidang ekspresi gen; penelitian laboratorium di bidang farmasi; penelitian laboratorium di bidang
kimia; penelitian laboratorium di bidang kosmetik; penelitian medis; penelitian mekanis; penelitian mekanis di bidang olahraga
motor; penelitian pengurangan emisi karbon; penelitian pertanian; penelitian produk; penelitian produk baru untuk orang lain;
penelitian proyek teknis; penelitian sel induk; penelitian teknik; penelitian teknik mesin; penelitian teknis; penelitian teknis di
bidang aeronautika; penelitian teknis di bidang pengimbangan karbon; penelitian teknis di bidang penyeimbangan karbon dan
konsultasi yang berkaitan dengannya; penelitian teknologi; penelitian teknologi di bidang bencana alam; penelitian teknologi
yang berkaitan dengan pemetaan paten; penelitian terapi gen ex vivo; penelitian terkait dengan zat kimia khusus; penelitian
yang berkaitan dengan kimia; penelitian yang berkaitan dengan konstruksi bangunan atau perencanaan kota; penelitian yang
berkaitan dengan pengembangan perangkat keras komputer; penelitian yang berkaitan dengan pengembangan perangkat
lunak komputer; penelitian yang berkaitan dengan perencanaan kota; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan kantor;
penelitian, analisis dan desain teknis peralatan komunikasi audio-visual; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan
telekonferensi; penelitian, desain dan pengembangan sistem komunikasi; penelitian, desain dan pengembangan sistem
pemrosesan data; penelitian, desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; penelitian, desain, dan
pengembangan perangkat lunak untuk manajemen data; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk
mengelola data; penelitian, desain, dan pengembangan sistem keamanan data elektronik untuk mengecek sejarah terdahulu
dari sejarah masa lalu dan latar belakang orang; penelitian, desain, dan pengembangan sistem perangkat lunak komputer
daring untuk mengecek sejarah terdahulu dari sejarah masa lalu dan latar belakang orang; penelitian, pengembangan, desain,
dan peningkatan perangkat lunak komputer; pengelolaan proyek-proyek penelitian ilmu pengetahuan, penyediaan proyekproyek penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran, penyediaan statistik-statistik dan laporan-laporan yang berkaitan
dengan penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran.; pengembangan dan riset kecerdasan buatan; pengujian dan
penelitian di bidang mesin, peralatan dan instrumen; pengujian genetik hewan laboratorium untuk tujuan penelitian; pengujian
genetik untuk tujuan penelitian ilmiah; pengujian, inspeksi atau penelitian pertanian dan bertani, peternakan atau perikanan,
dan memberikan informasi yang terkait hal tersebut; pengujian, inspeksi atau penelitian sediaan obat-obatan, kosmetik dan
makanan, dan memberikan informasi yang terkait hal tersebut; pengujian, penelitian dan pengembangan teknologi lingkungan;
pengujian, penyaringan, inspeksi dan penelitian obat-obatan, kosmetik dan / atau bahan makanan; penyediaan informasi
tentang pengujian, penelitian dan pengembangan teknologi lingkungan; penyediaan layanan jaringan online yang
memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, mengelola, menganalisis, dan berbagi data untuk digunakan di
bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian
diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika; penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan dalam
hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artificial intellegence) dan pengolahan bahasa asli (natural) yang
berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian pasar; penyediaan suatu
platform perangkat lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan analitik data; penyewaan fasilitas penelitian; penyewaan
robot laboratorium untuk penelitian dan analisis laboratorium; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasanlandasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS) untuk pengumpulan, penyimpanan, peng-analisa, berbagi bersama dan
pelaporan biological, genetika, klinikal, medis dan informasi diagnostic, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek,
alur kerja dan data laboratorium seluruhnya digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS),
digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu
kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan,
penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian
laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi,
pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa
(SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting computer digunakan oleh pihak lain untuk
perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nucleotide,
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan
biological dan dan reagen-reagen dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
genetika; persiapan laporan yang berkaitan dengan penelitian ilmiah; persiapan laporan yang berkaitan dengan penelitian
kimia; persiapan laporan yang berkaitan dengan penelitian teknis; persiapan laporan yang berkaitan dengan penelitian
teknologi; persiapan sampel biologis untuk analisis di laboratorium penelitian; persiapan sampel biologis untuk keperluan
penelitian; persiapan sampel biologis untuk pengujian dan analisis di laboratorium penelitian; persiapan sampel
imunohistologis untuk analisis di laboratorium penelitian; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform
perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan
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penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; proyek dan studi penelitian teknis; rangkaian-rangkaian berbagai macam
asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide dan jasa-jasa analisis untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian;
rangkaian-rangkaian berbagai macam kromosom dan jasa-jasa analisis untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; riset
dan konsultasi di bidang intelektual dan keamanan; riset industri dalam bidang sistem analisa dan optimasi atas alat memori
flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale (menentukan skala dengan tepat untuk
meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem komputasi awan; saran, informasi dan bantuan
dalam pengujian bahan, penelitian mekanik, dan studi proyek teknis; sistem analisa dan optimasi atas alat memori flash yang
tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale (menentukan skala dengan tepat untuk meningkatkan
permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem analisa dan optimasi komputasi awan dan riset dan desain yang
berhubungan dengannya; survei atau penelitian tentang konservasi keanekaragaman hayati di hutan; survei atau penelitian
tentang perlindungan ekosistem di hutan; survei dan riset tentang lingkungan alam dan konservasi lingkungan alam atau
pemberian informasi mengenai hal itu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058385
: 08/08/2022 19:50:18
:
: Rt. Dewi Anggraeni Nurhadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Flamboyan 8, Pamulang Barat Blok A4 No.6 Kel. Pondok Benda, Pamulang Barat,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PARANTI NGEMIL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058386
: 08/08/2022 19:50:58
:
: PT Powerkerto Wahyu Keprabon, Ahmad Dhani

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Supriadi, Gang Satria No 2 RT 04 RW 01, Purwokerto Wetan, Kecamatan
Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,
53111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tongkat Ahmad Dhani
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Merah
: 5
: ===Formula obat herbal; Jamu herbal; Kopi stamina yang mengandung obat; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; 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; Obat herbal rasa
madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal;
Obat herbal yang mengandung madu; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan
tradisional; Ramuan herbal tradisional; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal untuk keperluan medis; jamu tradisional; kapsul
tambahan herbal pria; minuman obat herbal; obat herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; suplemen
dan sediaan herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen herbal; suplemen makanan dalam sifat
ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan mineral; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058387
: 08/08/2022 19:53:32
:
: Franki Indrasmoro Sumbodo

540 Etiket

: Regency Melati Mas, Blok C-8 No.23, RT.002/RW.017, Kelurahan Pondok Jagung,
Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten., Kota
Tangerang Selatan, Banten
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ari Juliano Gema S.H.
: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS, Gedung Capital Place, Level 36 & 37, Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SETAN JALANAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, abu-abu dan hitam
: 9
: ===Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film
yang dapat diunduh; film layar lebar yang dapat diunduh berupa animasi; film layar lebar yang dapat diunduh berupa drama;
film layar lebar yang dapat diunduh berupa e-sport; film layar lebar yang dapat diunduh berupa fantasi dan fiksi ilmiah; film
layar lebar yang dapat diunduh berupa komedi; film layar lebar yang menampilkan musik dan hiburan; film sinematografi; film
video; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada
berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand; helm; helm sepeda motor; kartun animasi; konten media;
program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa drama; program televisi dan program
hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa komedi; rekaman suara dan audiovisual yang dapat diunduh
menampilkan hiburan dan musik; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan serial televisi drama; tas helm===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058388
: 08/08/2022 20:01:37
:
: Peni Rokhma Widiastuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Aria Putra Komplek Serua Indah Blok A1/11 Kel. Serua Indah, Kec. Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15414
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIDO SEKAR BAKERY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MAROON, SILVER
: 30
: ===roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058389
: 08/08/2022 20:08:11
:
: TAZKIA RIZKI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gampong Lingkok RT. 000 RW. 000 Desa Lingkok, Kec. Titeue Kab. Pidie Povinsi
Aceh, Kabupaten Pidie, Aceh, 24168
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, coklat muda
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan

740

rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan
kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik);
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Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk
keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik tabir surya; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim untuk mandi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata;
lotion pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker tubuh; masker wajah;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pelembab bibir; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pomade rambut; scrub krim tubuh; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan tabir surya; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kecantikan; tabir
surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; wax rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058390
: 08/08/2022 20:18:08
:
: SARIFAH AINUN JARIYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Muararajeun Baru No. 14, RT. 002 RW. 010 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying
Kaler Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAJ Beauty + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan
kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk
keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik tabir surya; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim untuk mandi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata;
lotion pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker tubuh; masker wajah;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pelembab bibir; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pomade rambut; scrub krim tubuh; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan tabir surya; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kecantikan; tabir
surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058391
: 08/08/2022 20:18:13
:
: Muhammad Nur Rajab

540 Etiket

: Jalan Kebon Nanas 3 RT 004 RW 02 No.45 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran
Lama, Kota Tangerang Selatan, Banten, 12210

Halaman 237 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI NINETEEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 30
: ===kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058392
: 08/08/2022 20:19:47
:
: IVAN KRISTANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kedurus Gg.2-A/5, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BETAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 10
: ===ANGGOTA BADAN PALSU; Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat anestesi (pembiusan); Alat diagnosa
untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X; Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pengukur
kadar kolesterol; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat terapi dan alat bantu
yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat uji untuk keperluan medis; Alat uji visi; Alat ukur kadar gula (glukosa)
dalam darah; Alat untuk pernafasan buatan; Alat untuk terapi magnet; Aparat dan peralatan urologi; Dot untuk bayi; Gelang
untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Inhaler (alat medis yang dihisap); Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan
umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk
mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau, menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung,
pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; Kalung untuk keperluan medis; Kursi pijat; Kursi untuk keperluan medis atau
kedokteran gigi; Masker pembiusan; Masker untuk terapi wajah; Masker wajah untuk penggunaan medis; Mesin dan peralatan
medis; PERLAK BAYI; Pengganti rambut; Peralatan Kecantikan; Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat;
Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan dengan aparatus terapi pernapasan; Peralatan pijat; Peralatan transpirasi
medis; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk menstimulasi kulit; Peralatan untuk pengujian darah;
Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan kecantikan; Perangkat Pencuci Wajah; SIKAT MULUT DAN
BAYI; Sensor untuk keperluan medis; Tandu Kursi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu berjalan; alat bantu dengar digital; alat
bantu dengar elektrik; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk kecantikan; alat kontrasepsi; alat monitor
ngompol; alat pacu jantung; alat pelindung diri untuk keperluan medis; alat pemijat yang dioperasikan dengan listrik; alat
penghisap luka; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat
wajah; alat suntik obat; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat untuk terapi; alat-alat dan
instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk
keperluan rumah tangga; alat/peralatan pemijat; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparatur ortopedi; aparatus,
perangkat dan artikel untuk merawat bayi; botol bayi; botol susu; inkubator untuk bayi; instrumen dan peralatan kebugaran
(wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan, menyampaikan, melacak, mengukur dan
menampilkan data biometrik, gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar; jahitan; katup botol makan; laser untuk
perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut; masker bedah; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker
pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk
tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker untuk digunakan oleh
tenaga medis; masker wajah untuk tujuan sanitasi; payudara buatan; penyemprot aerosol untuk tujuan medis; peralatan
akupunktur; peralatan dan instrumen laparoskopi untuk pemeriksaan medis; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif
medis; peralatan ortopedi; peralatan pengujian; peralatan sunat; peralatan terapi fisik; peralatan untuk diagnosis klinis; pijat
aparat estetika untuk digunakan di salon kecantikan; pompa payudara; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa
darah yang diperkuat / enhanced; sarung tangan untuk tujuan medis; termometer untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058393
: 08/08/2022 20:22:13
:
: Rini Pratiwi, S.E., AK.

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Taman Kimia No. 2, RT/RW 010/001, Kelularahan/Desa. Pegangsaan,
Kecamatan. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10320

Halaman 238 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KALIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Emas
: 43
: ===Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; rumah
makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058394
: 08/08/2022 20:31:46
:
: FITRIYANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Taman Cipta Asri 2, Blok Olive No. 117 RT. 003 RW. 021 Kel. Tembesi Kec.
Sagulung Kota Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29439
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Buna Glow + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, hitam, merah, gold
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan
kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk
keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik tabir surya; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim untuk mandi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata;
lotion pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker tubuh; masker wajah;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pelembab bibir; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pomade rambut; scrub krim tubuh; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan tabir surya; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kecantikan; tabir
surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058395
: 08/08/2022 20:36:29
:
: PT Red Pill Audio

540 Etiket

: Jalan Raya Mawang, Desa/Kelurahan Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten
Gianyar, Bali
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lusiany Kosasih S.H.,M.Kn
: Kosasih & Kristanto Partnership DBS Bank Tower, Lantai 28, Ciputra World One Jln.
Prof Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RedPill Audio
: Redpill berarti keyakinan, pilihan atau informasi yang membuat manusia melihat dunia yang
sesungguhnya. Audio adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan transmisi, perekaman dan/atau
produksi suara, baik dalam bentuk digital maupun analog..

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 9
:
===Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat sensor digital; Alat sensor
elektronik; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Amplifier dan penerima audio; Audio crossover; Booster antena;
CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD-Is [compact disc interactive]; CDRW (Compact disc - rewritable); Cakram
yang memuat program komputer; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer; Instrumen dan
peralatan navigasi elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video,
dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kendali jarak jauh untuk peralatan
komunikasi audio dan video; Kotak speaker; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pengeras suara; Pengeras suara kecil;
Pengeras suara untuk mobil; Penghubung audio; Penguat headset; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan peredam suara; Perangkat speaker atau
audio; Perekam compact disc; Pheriperal audio; Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data,
video, dan lalu lintas suara; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Program komputer
(perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program
permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet; RADIO PANGGIL (HT); Relay untuk stasiun radio dan TV; Sistem
komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk
menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem pengeras suara; Speaker [peralatan
audio]; Speaker audio pintar; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Unit head (kepala) audio visual; Woofer;
aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi
earphone (earphone cases); alat dan instrumen radio; alat dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara
atau gambar; alat perekam dan reproduksi suara; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat sensor; alat
transmisi suara; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi
suara atau gambar; alat untuk transmisi suara atau gambar; amplifier; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier
stereo; analisa audio; antena frekuensi radio; antena radio; antena untuk peralatan radio; aparatus peralihan audio; audio dan
video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; audio
processor; box speaker; cakram audio; cakram optik; cakram padat audio-video; case untuk compact disc atau DVD; compact
disc; compact disc [audio-video]; compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; compact disc kosong; compact
disc yang direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; corong untuk pengeras suara; crossover; deck dubbing cakram
audio dan video; disc rekaman suara; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; duplikator piringan
cakram (audio dan video); earphone; earphone nirkabel; equalizers [peralatan audio]; headphone; headphone dengan radio
built-in; headphone nirkabel; headphone nirkabel dengan radio built-in; headset; headset dan helm virtual reality disesuaikan
untuk digunakan dalam bermain video game; headset nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler;
headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset stereo; headset
untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game
realitas virtual; headset untuk permainan; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; jeck
konektor untuk keperluan audio; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel relay
radio; kaset audio; kaset audio dan pita kaset; kaset audio digital; kaset audio kosong; klakson untuk pengeras suara; konektor
audio mobil; label elektronik untuk barang-barang; loudspeakers; media perekaman digital; mikrofon; pemutar audio digital;
pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video dan komputer; pemutar kaset audio untuk mobil; penerima audio;
penerima audio dan video; pengeras suara audio; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; pengubah cakram (disc)
optik; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk
digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam,
televisi, set top box; peralatan audio; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan dan instrumen audio dan visual listrik;
peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen navigasi, pelacakan dan
penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan elektronik yaitu
headphone dan speaker; peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan radio; peralatan radio untuk kendaraan;
peralatan rekaman suara; peralatan stereo; peralatan untuk input, output, transmisi dan penyimpanan data; peralatan untuk
merekam, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, mengirim, memproses, dan reproduksi
suara, gambar, atau data; peralatan untuk merekam, mentransmisikan atau mereproduksi suara dan gambar; perangkat audio
nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan
headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat elektronik,
yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file audio; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
audio-video; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak input computer; perangkat lunak komputer dan program
yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio
dan video; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak
yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat lunak yang dapat diunduh
melalui internet dan perangkat nirkabel untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat yang dapat dipakai untuk
mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;

Halaman 240 dari 854

perekam audio; perekam audio digital; perekam dan pemutar musik digital; perekam kaset audio; perekam kaset audio digital;
perekam suara digital; perekam video digital; piringan cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan musik;
preamplifiers; program komputer; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk video
dan permainan komputer; program komputer yang direkam; program komputer, direkam; program perangkat lunak komputer;
prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; radio; rekaman audio; rekaman audio
dan audiovisual, semua berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan video yang dapat diunduh; rekaman suara;
rekaman suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang
menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara digital (dapat diunduh); relay, listrik; sistem produksi audio yang terdiri dari
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan,
memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan memainkan sinyal audio; sistem stereo; speaker; speaker
amplifier; speaker audio nirkabel; speaker getaran portabel; speaker portabel; speaker untuk pemutar media portabel; stereo
kendaraan; surround; tape recorder; tempat speaker audio; transduser; transduser elektroakustik; tuner modulasi amplitudo;
tuner stereo; tweeter; walkie-talkie; wirelless portable speaker===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058396
: 08/08/2022 20:39:59
:
: Pra Suryaning Bela

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BSD GRIYALOKA SEKTOR 1.2 EXT JALAN SEROJA 1 BLOK UK NO. 31,
RAWABUNTU, SERPONG , Kota Tangerang Selatan, Banten, 15318
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLATKU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN PUTIH
: 30
: ===cokelat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058397
: 08/08/2022 20:41:14
:
: ARI ARSAGI TAMPUBOLON

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sirnasari No. 3, RT 007 RW 001, Kota Bandung, Jawa Barat
: Arie Wirahadikusuma S.H.
: Jl. Kapten Tendean No. 2, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Emas; Abu-abu
: 37
: ===layanan pelapis dasar kendaraan; mencuci dan membersihkan kendaraan; mencuci kendaraan; pembersihan kendaraan;
pencucian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058398
: 08/08/2022 20:47:37
:
: AYU DWI ARTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Graha Defath 5 Kav. 28 RT. 022 RW. 005, Desa Tangkil Sari kec. Tajinan,
Kab. Malang , Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65172
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Serella + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah muda
: 3

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 241 dari 854

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan
kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk
keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik tabir surya; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim untuk mandi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata;
lotion pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker tubuh; masker wajah;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pelembab bibir; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pomade rambut; scrub krim tubuh; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan tabir surya; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kecantikan; tabir
surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058399
: 08/08/2022 20:48:50
:
: Arif Topang

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Green Garden Blok A 12/35, RT/RW. 007/003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, 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
: BOLANYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak wajah berupa kertas
yang dilapisi bubuk; Krim wajah; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion pijat wajah; Pembersih make-up; Produk
perawatan kecantikan; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Semprotan pelembab wajah;
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bedak; bedak tabur; bedak
wajah; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh dan wajah; cat kuku; cat wajah;
concealer wajah; emulsi wajah; gel untuk wajah; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kosmetik; krim anti-penuaan
untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk scrub
wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; lipstik; losion
pemutih kulit wajah; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
smoothing; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak wajah; pelembab untuk wajah,
badan, tangan dan kaki; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih wajah; pencuci muka; pensil alis; pensil
eyeliner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun mandi*; sabun non-obat untuk wajah; sabun wajah; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
wajah; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; serum kulit tanpa obat; serum wajah; strip wajah untuk menghilangkan
sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan tubuh;
tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022058400
: 08/08/2022 20:55:35
:

540 Etiket

Halaman 242 dari 854

730

Nama Pemohon

: Siti Wardah

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Garif RT.001 RW.004 Pd. Aren, Kec.Pd.Aren, Kota Tangerang Selatan ,
Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15224
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEBAB PISANG SIMANIS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK, KREM, COKLAT, HITAM, PUTIH
: 29
: ===kebab pisang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058401
: 08/08/2022 20:55:35
:
: Arif Topang

540 Etiket

: Green Garden Blok A 12/35, RT/RW. 007/003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, 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
: QIAN SE CHONG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak wajah berupa kertas
yang dilapisi bubuk; Krim wajah; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion pijat wajah; Pembersih make-up; Produk
perawatan kecantikan; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Semprotan pelembab wajah;
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bedak; bedak tabur; bedak
wajah; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh dan wajah; cat kuku; cat wajah;
concealer wajah; emulsi wajah; gel untuk wajah; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kosmetik; krim anti-penuaan
untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk scrub
wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; lipstik; losion
pemutih kulit wajah; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
smoothing; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak wajah; pelembab untuk wajah,
badan, tangan dan kaki; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih wajah; pencuci muka; pensil alis; pensil
eyeliner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun mandi*; sabun non-obat untuk wajah; sabun wajah; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
wajah; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; serum kulit tanpa obat; serum wajah; strip wajah untuk menghilangkan
sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan tubuh;
tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: D072022058402
: 08/08/2022 20:57:30
:
: Widiharti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Bambu Wulung, Jl. Bambu Wulung No.10 RT003/RW005 Kel. Bambu Apus Kec.
Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13890
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BATIK PUNTA
:

540 Etiket

Halaman 243 dari 854

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 dan Oranye
: 24
: ===Kain Batik; kain sarung batik===
: JID2022058403
: 08/08/2022 20:59:05
:
: DESFANDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. VIKAMAS BARAT 1 BLOK C7 NO. 8C PENJARINGAN JAKARTA UTARA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MY HONEY JANE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, COKLAT, PUTIH, HITAM, EMAS
: 43
: ===Bar yang menyediakan 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; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial;
Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan fasilitas konferensi, pertemuan,
acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa
dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro,
dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan
(meetings); Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kantin; Kedai;
Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kedai ramen; Kopi ( Kafe ); Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan
katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan menjemput makanan; Layanan
mie gerobak (kaki lima); Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan
pertunjukan; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk
pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada
(Pujasera); Restoran Masakan Korea; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; Warung makan; jasa kafe; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kedai buah; jasa
penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
katering makanan dan minuman; kedai ayam goreng; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan restoran;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; menyediakan makanan dan
minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan makanan dan minuman; rumah makan; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung yang menyediakan bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058404
: 08/08/2022 20:59:14
:
: PT Red Pill Audio

540 Etiket

: Jalan Raya Mawang, Desa/Kelurahan Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten
Gianyar, Bali
: 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
: RedPill Audio
: Redpill berarti keyakinan, pilihan atau informasi yang membuat manusia melihat dunia yang
sesungguhnya. Audio adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan transmisi, perekaman dan/atau
produksi suara, baik dalam bentuk digital maupun analog.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Agen
ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen
audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audiovideo; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web;

Halaman 244 dari 854

Manajemen Usaha; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang 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 audiovisual 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; Toko barang elektronik audio dan audio visual; layanan grosir untuk peralatan
audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel
online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk
produk audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta
bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan audiovisual; manajemen bisnis dan mengelola
studio audio atau video; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D072022058405
: 08/08/2022 21:01:18
:
: Rochamah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kalibata Utara V No. 28B RT012/RW002 Kel. Kalibata Kec. Pancoran , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUNERIZ CRAFT & BOUTIQUE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Gold, Hijau
: 25
: ===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); Tutup kepala; alas kaki; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: J072022058406
: 08/08/2022 21:05:59
:
: Ade Lilis Hariyani

540 Etiket

: Komplek Bermis, Jl. Dahlia 2 No. 10 Kelapa Gading , Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

Halaman 245 dari 854

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DapurKinaant
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J072022058407
: 08/08/2022 21:10:20
:
: Widya Arti Anggraini

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cibubur III No. 87 RT011/RW001, Cibubur Ciracas, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13720
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dya by Widya Anggra
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Gold
: 35
: ===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,

740

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; Program insentif kartu loyalitas
untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058408
: 08/08/2022 21:12:48
:
: Suria Darmawi

540 Etiket

: Jl. Kebon Jeruk III No. 36 A, RT.001/RW.004, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman
Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: 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
: Nenki + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-Abu, Merah, Hitam, Putih
: 9
: ===Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api
untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu,
sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pelindung tutup kepala; Peralatan keselamatan yaitu teknologi
penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer
tablet, telepon mobile; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga; bantalan telinga khusus
disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; dudukan untuk kamera helm; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk
digunakan dalam bermain video game; helm; helm berkendara; helm bisbol; helm hoki; helm kecelakaan; helm kecelakaan
untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak; helm pelindung
untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk
pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol; helm
penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard; helm
ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
Amerika; kacamata anti-silau; kacamata pelindung; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kamera helm; lampu
keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; pelindung untuk helm; pelindung wajah untuk
helm pelindung; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; tali dagu untuk helm bisbol; tali dagu
untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm pemukul baseball; tali dagu untuk helm sepak bola

Halaman 246 dari 854

Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk pengendara sepeda motor; tas helm; tutup kepala menjadi
helm pelindung===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058409
: 08/08/2022 21:12:49
:
: Suria Darmawi

540 Etiket

: Jl. Kebon Jeruk III No. 36 A, RT.001/RW.004, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman
Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: 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
: Nenki + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-Abu, Merah, Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai
macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring,
gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin
pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven
microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok,
mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng,
pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer
makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk
membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk
membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti,
mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza,
arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu,
mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan
pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting
jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik
dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas
pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; 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.; Toko helm dan aksesoris helm; jasa promosi penjualan; layanan eceran atau grosir untuk
kendaraan bermotor roda dua; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058410
: 08/08/2022 21:13:33
:
: IDRIS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Kebon Kacang 9 No.55, RT 1/RW 4, kel. Kebon Kacang , Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Clariss
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, hitam, coklat, putih
: 29
: ===Ayam Bakar; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam penyet; Masakan olahan
ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; ayam goreng; ayam goreng kremes===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: J072022058411
: 08/08/2022 21:15:16
:
: Karlina Satrioputri Suryosatyo

540 Etiket

Halaman 247 dari 854

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pahlawan No. 10 RT001/RW010, Tanah Kusir, Kebayoran Lama Utara,
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kertasbykarls Studio
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Ungu, Orange, Biru, Hijau, Kuning, Putih
: 42
: ===Desain produk; Jasa desain produk; desain produk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D072022058412
: 08/08/2022 21:17:49
:
: Aan Meilana Kusuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Duku No. 24 RT009/RW004, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Khalaf
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Krem, dan Orange
: 25
: ===pakaian jadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J072022058413
: 08/08/2022 21:21:17
:
: Mahardika Yudotiarso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Harsono RM No. 101 RT006/RW007 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12550
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Meat'n Grill
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hitam
: 35
: ===jasa penjualan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: JID2022058413
: 08/08/2022 21:21:17
:
: PT. Rekeningku Dotcom Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Equity Tower 11th Floor Suite E, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Lot 9,
Sudirman Central Business District, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: 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.

: Merek Kata dan Lukisan
: REKU

Halaman 248 dari 854

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 42
: ===desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; digitalisasi dokumen [pemindaian]; konsultasi dalam desain
dan pengembangan perangkat keras komputer; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi
yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; menyediakan pencarian melalui Internet;
pemrograman komputer; survei===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058414
: 08/08/2022 21:23:34
:
: Siti Hamidah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp.Lio RT.001/004 Kel.Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15224
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRISTAN88 ROTI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna dasar kuning bergaris orange, tulisan merah, bintang warna kuning, topi koki bergaris merah
: 30
: ===Bubuk untuk membuat roti; Kue-kue; Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; ragi; roti*; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J072022058415
: 08/08/2022 21:23:58
:
: Drs. Daroe Handojo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Prapanca Raya No. 20 RT005/003 Kel. Pulo , Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12160
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NOOZKAV
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Orange, Merah dan Coklat
: 35
: ===Jasa penjualan kopi dan biji kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058416
: 08/08/2022 21:25:00
:
: PT. Rekeningku Dotcom Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

: Equity Tower 11th Floor Suite E, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Sudirman
Central Business District, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: 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
: REKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 41
: ===Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan;
Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet;

Halaman 249 dari 854

Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan
pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; layanan pelaporan berita di bidang berita keuangan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058417
: 08/08/2022 21:25:12
:
: PT. Rekeningku Dotcom Indonesia

540 Etiket

: Equity Tower 11th Floor Suite E, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Sudirman
Central Business District, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: 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
: REKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 45
: ===Jasa gugatan nama domain; Jasa lisensi domain; Jasa penelusuran nama domain; Jasa perpanjangan nama domain;
Menciptakan, mengumpulkan dan pemeliharaan pendaftaran nama domain; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pendaftaran nama domain; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058418
: 08/08/2022 21:25:22
:
: PT. Rekeningku Dotcom Indonesia

540 Etiket

: Equity Tower 11th Floor Suite E, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Sudirman
Central Business District, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910
: 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
: REKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 36
: ===Analisis data keuangan; Analisis keuangan; jasa informasi keuangan; jasa pertukaran mata uang; konsultasi keuangan;
memberikan informasi keuangan secara online; transaksi keuangan; urusan keuangan; urusan moneter, jasa agen pialang
saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata uang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058419
: 08/08/2022 21:26:14
:
: PT. Rekeningku Dotcom Indonesia

540 Etiket

: Equity Tower 11th Floor Suite E, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Sudirman
Central Business District, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12191
: 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
: REKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru
: 9
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Panel tampilan LED; Papan tampilan informasi digital; Perangkat lunak e-commerce; Perangkat lunak komputer untuk
menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komunikasi data; Tampilan iklan elektronik; Tampilan panel yang berbentuk
datar; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model
keuangan; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058420
: 08/08/2022 21:26:28
:
: PT Red Pill Audio

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Jalan Raya Mawang, Desa/Kelurahan Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten
Gianyar, Bali
: 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
: RedPill Audio
: Redpill berarti keyakinan, pilihan atau informasi yang membuat manusia melihat dunia yang
sesungguhnya. Audio adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan transmisi, perekaman dan/atau
produksi suara, baik dalam bentuk digital maupun analog.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 42
: ===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk transmisi elektronik dan pengiriman
konten audio, video dan multimedia; Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi untuk
memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya; Penyediaan piranti lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam pengiriman, distribusi, dan transmisi musik digital dan konten
audio, video, teks dan multimedia terkait hiburan; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
memasangkan, memperbarui, dan menghubungkan headphone, earphone, earbud, speaker, komputer, televisi, dan telepon;
Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video,
film, teks dan konten multimedia lainnya di bidang musik, video, radio online, hiburan dan acara budaya; Penyediaan piranti
lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan dan memperbarui headphone, earphone, earbud, dan
speaker; Penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk meninjau level baterai untuk headphone, earphone, earbud,
dan speaker; Penyewaan perangkat lunak komputer yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah mengedit dan
berbagi gambar video dan konten audio-visual; Platform as a service (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak
komputer untuk perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara audio video dan data; konsultasi terkait dengan
peralatan dan perlengkapan elektrik dan elektronik serta barang-barang audiovisual; konten digital penyimpanan elektronik,
yaitu, gambar, teks, video dan data audio; layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh
secara online untuk memudahkan pengunggahan, posting, memperlihatkan, menampilkan, mengedit, dan mentransmisikan
gambar, video dan karya audio visual; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang
menampilkan piranti lunak untuk transmisi informasi, video, suara, audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer
global; menyediakan fasilitas online yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pesan instan, peringatan dan pengingat pesan elektronik, foto, gambar,
grafik, data, audio, video dan konten audio-visual melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan penggunaan
sementara atas perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk transmisi dan displai karya audio; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk transmisi dan displai karya
audiovisual; menyediakan perangkat lunak application programming interface (API) untuk digunakan dalam pengiriman pesan
elektronik dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten dan data; menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto,
gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)),
yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk mengambil foto dan
merekam konten audio, audio-visual dan video; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh,
mengarsipkan, mengaktifkan transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks dan data
terkait; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan sistem hiburan rumah yang terdiri dari
pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; penyedia perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa audio dan video online;
penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di komputer pribadi,
laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, komputasi seluler lainnya dan
piranti komunikasi, dan mobil dan kendaraan lain atau alat transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan
sumber daya komputasi perangkat tersebut; penyewaan perangkat lunak yang memberi pengguna kemampuan untuk
mengunggah, menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share) gambar, video dan konten audio-visual; penyimpanan
elektronik dari media elektronik, yaitu, gambar, teks, audio, dan data video; penyimpanan elektronik file audio; penyimpanan
elektronik file audio digital; perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak telekomunikasi
untuk konferensi video, audio, dan web; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik, yaitu,
gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet; platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengiriman pesan elektronik dan transmisi
audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J072022058421
: 08/08/2022 21:33:57
:
: Franciscus Xaverius Sri Hartanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Kapuk III No. 27 RT003/RW005, Klender, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rondeling Handcraft
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Hijau Tua
: 40
: ===daur ulang kertas dan kardus; pengolahan bambu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J072022058422
: 08/08/2022 21:36:43
:
: Monsanti

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. D Gg.7 RT012/RW002 No. 15, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sanggar Monsaa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Biru, Kuning, dan Hitam
: 41
: ===jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058423
: 08/08/2022 21:38:10
:
: Budiman

540 Etiket

: Taman Kota Baloi Blok F-5 No. 59 RT. 006/RW. 009, Kelurahan Tanjung Uma,
Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau 29445, Kota Batam,
Kepulauan Riau, 29445
: 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
: Ivony Seivona
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Baju hangat lengan panjang; Celana jeans; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju olahraga; baju rajut (pakaian);
celana formal; celana kasual; celana palazzo; celana untuk olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058424
: 08/08/2022 21:38:26
:
: Budiman

540 Etiket

: Taman Kota Baloi Blok F-5 No. 59 RT. 006/RW. 009, Kelurahan Tanjung Uma,
Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau 29445, Kota Batam,
Kepulauan Riau, 29445
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Diolyn Givonni
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Baju hangat lengan panjang; Celana jeans; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju olahraga; baju rajut (pakaian);
celana formal; celana kasual; celana palazzo; celana untuk olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058425
: 08/08/2022 21:39:35
:
: ary pratama

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl cahaya no 41 medan, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Celo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna emas di gambar dengan warna hitam di kata CELO
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Ekstrak rempah-rempah; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan
dasar madu; madu herbal; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi
perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman kopi; minuman kopi dengan
buah-buahan; minuman teh; seduhan herbal berbahan rempah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058426
: 08/08/2022 21:41:02
:
: KHOMARUDIN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN KERTOHARJO RT.003 RW.001 KINTELAN PURI MOJOKERTO,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61363
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VARDO FOOTWEAR
: footwear yang berarti alas kaki

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru gelap dan biru terang
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bakiak dan

740

sandal gaya Jepang; 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,

Halaman 253 dari 854

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); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sepatu Dansa; Sepatu bot ski; Sepatu pantai;
Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Sol sepatu; 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; bagian atasnya untuk sandal
gaya Jepang; hak sepatu; kaus kaki sandal; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan
sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit;
sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal
pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau
sandal esparto; sepatu atletik; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu berjalan; sepatu berkuda;
sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot untuk
pria; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu datar; sepatu dek; sepatu formal; sepatu
golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan
sepatu; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kasual; sepatu kayu; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit untuk pria; sepatu lari; sepatu
mendaki; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pemancing; sepatu perawatan; sepatu
platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu ski;
sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trekking; sepatu
untuk pria; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yoga; sol sandal; sol sepatu; sol untuk sandal gaya Jepang; tali kaki untuk
zori [sandal gaya Jepang]; tali sepatu; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058427
: 08/08/2022 21:56:42
:
: Putra Sabudi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Alor 19 Kampung Baru, Kota Surakarta, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLAIRE QUINCY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, hitam abu-abu
: 5
: ===Jamu; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan;
Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering,
ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam
bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul,
teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi
bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen
makanan dan gizi; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood
berwarna hijau; ekstrak herbal obat; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; jamu dalam
bentuk kapsul; jamu tradisional; kapsul daun kelor, untuk farmasi; minuman segar daun kelor (jamu); obat herbal; ramuan
jamu; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen
makanan; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan dalam bentuk kapsul;
suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan obat
untuk konsumsi manusia; suplemen makanan untuk manusia; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan
untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; teh daun kelor (jamu)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058428
: 08/08/2022 22:13:28
:
: Bagas Setyowiseso

Alamat Pemohon

: Jln haryo panular no.91, laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57149

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Freeday.co
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam putih dan warna lain yang menyerupai
: 25
: ===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); Sol sepatu; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau
kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); sepatu; sepatu basket; sepatu formal; sepatu kanvas; sepatu lari; sepatu olahraga;
sepatu santai; sepatu slip-on; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sol untuk sepatu; tali sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058429
: 08/08/2022 22:13:38
:
: LIE CHRISTIAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan karet sawah / 213, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Maharassya
: suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, coklat, kuning, emas
: 25
: ===Daster menyusui; Daster tidur; Pakaian Batik; Sarung tenun; baju batik; baju tenun; baju tidur; daster; kaftan batik
(pakaian); kebaya batik (pakaian); pakaian santai; pakaian tenun; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058430
: 08/08/2022 22:14:31
:
: Bryant Zoe Faith

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Sampurna Indah E-7, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

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
: 25
: ===Pakaian [pakaian]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J072022058433
: 08/08/2022 22:37:46
:
: Talitha Ambarsary Otje

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Utara 4 Blok A 36A No. 22 RT013/RW008 Kel. Sunter Agung, Kec. tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: tao health
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058435
: 08/08/2022 22:42:28
:
: FARAH DIBAH HAMIM

540 Etiket

: Jl. Isa No.38, 005/005, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11540
: - Rahmatsyah S.H.
: Law Office TEGUH S & PARTNERS - Solicitor/Lawyer - Legal Consultant Trademark Attorney Jl. Taman Palem Lestari Blok B.17, No. 27-28 Cengkareng

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JUMAIRAH SUPER tulisan arabic terbaca jumairah suber
: JUMAIRAH SUPER merupakan penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju tidur; Baju wanita; Celana jeans; Hijab; Hijab olahraga; Kaos t-shirt; 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 wanita jeans; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang
menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); 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); Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun
palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt dengan logo; T-shirt lengan panjang; Tshirt lengan pendek; T-shirt printing; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju rajut; celana jeans untuk anak; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; ikat pinggang uang [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; jeans biru; kebaya batik (pakaian);
pakaian dalam pria; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian hamil; pakaian pria; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket,
dan celana tahan air; pakaian tidur bersalin; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; 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,
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pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin
dan windshirt; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, yaitu piyama,
baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan
baju hangat, tutup kepala, topi; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan
perangkat layar sentuh elektronik genggam; selendang [pakaian]; sepatu bayi rajutan; sepatu kulit; sepatu mengemudi; sepatu
renda; sepatu santai; topi rajut; topi rajutan; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058436
: 08/08/2022 22:53:33
:
: Clara elitha pane, Clara elitha pane

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PINTU II TMII RT 008/04, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLA SKINCARE CLINIC
: CLA SKINCARE CLINIC = CLA KLINIK PERAWATAN KULIT
: warna logo "Claskincare" kode #A38F3E
warna logo skincare clinic kode #999999
: 3, 44
: ===Balsem kecantikan; Kosmetik untuk perawatan rambut; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion perawatan kulit; Lotion
perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker kecantikan untuk tangan; Produk perawatan kulit; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan tabir surya
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Susu untuk perawatan kulit; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; esens perawatan kulit non-medis; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel-gel
perawatan kulit; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh;
krim kecantikan wajah dan tubuh; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; lipstik; lotion kecantikan; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker mata; masker mata gel; masker
mata untuk keperluan kosmetik; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; 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 bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pembersihan tanpa
obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk keperluan
rumah tangga; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum kecantikan; susu
kecantikan; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga===
===Menyediakan informasi melalui Internet dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi
mengenai topik yang berkaitan dengan perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan
kesehatan lainnya; jasa konsultasi kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa-jasa dibidang
kedokteran dan kesehatan; konsultasi kecantikan; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi;
layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik perawatan medis dan
kesehatan; layanan konsultasi kecantikan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan pengencangan kulit laser;
layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan
tubuh kosmetik; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan salon kecantikan
untuk manusia; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat,
perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik;
salon kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058437
: 08/08/2022 22:54:43
:
: PT. SOLIANA RUKUN BERSAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Bayangkara Pusdiklantas No. 38, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15326
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: BITKA ORIGIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;
makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan
ringan berbahan dasar tepung; Produk-produk kakao ; bahan pengganti kopi; bubuk untuk membuat es krim; ekstrak, selain
minyak esensial, untuk minuman penyedap; gula aren; kantong kopi, terisi; kopi; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; kue pastry; kue, biskuit, kue kering; makanan ringan berbahan dasar beras; minuman berbahan dasar
kopi; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; permen rasa kopi.; produkproduk kopi; rempah-rempah bubuk; sediaan berbahan dasar kopi; teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058439
: 08/08/2022 23:46:57
:
: PT GUNUNG GEULIS SEJAHTERA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Lodaya Kampung Sawah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LONG LIVE VILLAGE
: Desa yang berumur panjang

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: cokelat dan hijau
: 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 hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan
akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan villa;
Jasa resort; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok;
Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan perhotelan (hospitality); Pemesanan dan penyewaan
ruang rapat (meeting); Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran;
Perhotelan; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Tempat penyediaan makanan dan minuman
(Snack bar); jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa-jasa yang disediakan oleh restoranrestoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan hotel dan restoran; layanan hotel resor; layanan hotel,
bar dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan lounge hotel; layanan pemesanan kamar hotel; layanan reservasi
hotel dan restoran; menyediakan fasilitas pameran di hotel; 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 reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan
orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran,
seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah
untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi
pernikahan; persewaan tempat tidur; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058548
: 09/08/2022 11:21:43
:
: PT. TEKNOLOGI NUTRIMEN SEHAT

540 Etiket

540 Etiket

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hitam, putih
: 30
: ===Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Sediaan
sereal; Serpihan sereal; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; biscuit tipis terbuat dari sereal; es krim;
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es krim susu; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan
dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar sereal; minuman berbahan dasar sereal
[pengganti makanan cair]; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; persiapan sereal; sediaan-sediaan
berbahan dasar sereal; sereal bar; sereal bubuk; sereal gandum; sereal siap saji; sereal, diproses; tepung sereal===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058549
: 09/08/2022 11:22:08
:
: Mario Atmadja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Erlangga Timur no. 11-A, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOLID ssd
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, biru, merah, hijau
: 9
: ===alat penyimpanan komputer, yaitu, perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam
keadaan solid (SSD) untuk komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058550
: 09/08/2022 11:23:37
:
: PT. Karya Pak Oles Tokcer

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Tukad Balian Gg. Pura Dalem No. 1 X
Renon, Denpasar Selatan
Denpasar, Bali – 80226
, Kota Denpasar, Bali
: 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
: BOKASHI + LOGO
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, emas, putih
: 35
: ===Toko yang menjual kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058551
: 09/08/2022 11:24:50
:
: ANDREAS HENFRI SITUNGKIR

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. gunung raya no. 42 kel. binjai estate, Kota Binjai, Sumatera Utara, 20724
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIORA by dr. ANDREAS + Lukisan
: SKINCARE (PERAWATAN KULIT)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau pucuk pisang, pink muda dan 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; 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

540 Etiket
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(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari
buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah
madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk
keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik;
body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas
untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair
untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian;
garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik;
kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim
anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan
lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
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lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan
untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan
untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar
untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil
mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat
kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
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tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058552
: 09/08/2022 11:27:02
:
: Dra. Restituta Sri Widiastuti

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cempaka No. 146 Perumnas CC. Gempol , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Maria Sina
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058553
: 09/08/2022 11:28:27
:
: PT Patsaic Multi Sains, Salma Muqitaputri Gunawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. sukamulya no.61, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, 40163
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RENCARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 9, 10
: ===Peralatan jaringan komunikasi; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram;
Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat pintar yang dapat dipakai; adapter jaringan
komputer; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan
komputer; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan
perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; perangkat keras jaringan komputer;
perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat komunikasi yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan komputer; printer jaringan; program sistem operasi jaringan; router jaringan; router jaringan
komputer; router untuk jaringan internet; server jaringan; server jaringan komputer===
===Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis monitor Ritme jantung; Alat pemantauan denyut
jantung pasien (Patient Monitor); Alat pengukur detak jantung; 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; Tempelan pendingin untuk keperluan
medis; alat di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial

540 Etiket

540 Etiket
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dengan bantuan lilitan pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol
baik tekanan, frekuensi maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat
aliran balik di pembuluh darah ke jantung; aparatus pemantauan denyut jantung; electrocardiographs; elektroda defibrilasi
jantung; elektroda jantung; monitor denyut jantung; monitor jantung untuk dikenakan selama latihan; monitor medis untuk
memantau detak jantung pasien; peralatan dan perangkat kesehatan umum untuk mengukur, menampilkan, mencari,
memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan
medis untuk aktivitas jantung merekam; peralatan medis untuk mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis, yaitu
sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG,
penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case),
semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah
ortopedi; perekam denyut jantung; probe jantung===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058554
: 09/08/2022 11:28:56
:
: PT BANK BTPN Tbk

540 Etiket

: Menara BTPN Lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Jl. Doktor Ide
Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur,
Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
: 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
: Split Pay
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Hijau Tua, Hijau Muda & Putih
: 36
: ===Jasa konsultasi investasi dan manajemen portofolio, jasa konsultasi keuangan dibidang perencanaan keuangan;
Perencanaan keuangan, analisa keuangan, manajemen dan asistensi pengorganisasian, saran dan konsultasi; analisa
keuangan; analisis dan konsultasi keuangan; analisis keuangan dan layanan informasi; analisis keuangan dan persiapan
laporan yang berkaitan dengannya; analisis pasar keuangan dan persiapan laporan yang berkaitan dengannya; analisis,
penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; jasa bank
tabungan/simpanan; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; jasa
konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; jasa penilaian keuangan; jasa rekening tabungan; jasa transaksi keuangan
online; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; kartu kredit, kartu
debit dan layanan pemrosesan transaksi cek elektronik; konsultasi di bidang perencanaan keuangan; konsultasi keuangan
terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; konsultasi perbankan; layanan kartu kredit dan kartu
debit; layanan kliring untuk transaksi pembayaran; layanan konsultasi dan konsultasi perbankan investasi; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen aset keuangan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
risiko keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perencanaan keuangan dan investasi; layanan penilaian keuangan; layanan perbankan dan keuangan; layanan
perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan otomatis; layanan
perbankan teller machine [ATM] otomatis; manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; pemrosesan transaksi debit
elektronik; pemrosesan transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik;
pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet;
pemrosesan transaksi rekening tabungan; pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi tunai; pemrosesan
transaksi tunai elektronik; transaksi keuangan online; transaksi moneter; urusan keuangan dan moneter, yaitu, jasa informasi,
manajemen dan analisa keuangan; urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, peramalan
keuangan, manajemen portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058555
: 09/08/2022 11:32:01
:
: PT. SAVORIA KREASI RASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Burikan RT. 01 RW. 04, Kelurahan Burikan, Kecamatan Kota Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jawa Tengah
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAVORIA SPRING
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: HITAM DAN PUTIH

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 32
: ===Air Alkaline; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air minum kesehatan berakali; Air minuman mengandung
oksigen; Air oksigen; Air pegunungan; Bubuk untuk minuman; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman sari buah; Minuman
sari sayuran; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah,
minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral
berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; air soda; air tonik; jus; limun; sirup; still water
(air tanpa karbonasi)===
: DID2022058556
: 09/08/2022 11:34:09
:
: NGESTI PUJIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL RAWASARI TIMUR III NO 34, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ngesti snack
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah,Kuning
: 29
: ===makanan ringan berbahan dasar kacang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058557
: 09/08/2022 11:34:11
:
: FINAL PRAJNANTA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILLA MELATI MAS BLOK T-3 NO. 11 RT. 056 RW. 008 JELUPANG, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15320
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BASUDIN
: 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; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan
lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan
serangga yang merugikan; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida; fungisida biologis;
fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga;
fungisida, herbisida; herbisida; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah
tangga; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida; pestisida
pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga;
rodentisida; sediaan insektisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2022058557
: 09/08/2022 11:34:13
:
: PT. Karya Pak Oles Tokcer

540 Etiket

: Jl. Tukad Balian Gg. Pura Dalem No. 1 X
Renon, Denpasar Selatan
Denpasar, Bali – 80226
, Kota Denpasar, Bali
: 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

: Merek Kata dan Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: BOKASHI + LOGO
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, emas, putih
: 43
: ===Restoran vegetarian; kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058558
: 09/08/2022 11:36:26
:
: UMN, Dr. Prio Utomo, S.T., MPC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kampus UMN Scientia Garden , Kabupaten Tangerang, Banten, 15811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: My STORE 2 GO
: Tidak Ada Terjemahan
: Warna Biru tua (#0060AE) menggambarkan institusi perusahaan berintegritas, Warna Biru muda (#00ADEE) menggambarkan
kenyamanan dan kemudahan yang diberikan untuk pengguna aplikasi, warna kuning (#FFCF25) mengambarkan harapan bagi
pelaku usaha
: 42
: ===Jasa pengembangan perangkat lunak open-source (Jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari,
diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
Jasa pengembangan perangkat lunak open-source (jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari,
diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
Layanan dukungan teknis termasuk layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi dan manajemen
komputasi awan Teknologi Informasi dan sistem aplikasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetlka
asam nukleat; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan
aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa penyediaan alat
pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); layanan dukungan dan konsultasi untuk mengembangkan sistem, database dan aplikasi komputer;
perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengembangan,
penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan
aplikasi komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058559
: 09/08/2022 11:37:38
:
: PT. DIGITAL TRADING SOLUSINDO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mangga Besar VIII No. 12 D, Rt. 008/Rw. 001, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11150
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CARIBARANG.ID + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah & Putih
: 9
: ===Perangkat lunak dan perangkat lunak aplikasi seluler yang menyediakan pasar virtual; Perangkat lunak ecommerce untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui komputer global dan jaringan komunikasi; alat
pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; perangkat lunak yang menyediakan pasar
(marketplace) virtual; terminal aman untuk transaksi elektronik===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D282022058560
: 09/08/2022 11:39:08
:
: SRI YEYEN BULUATI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN ANDALAS DESA POHUWATO, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YHENBY HERBAL POHUWATO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, PUTIH, ORANGE
: 5
: ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara
kesehatan; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk organ dalam tubuh; jamu untuk
membantu meringankan wasir; ramuan jamu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058561
: 09/08/2022 11:40:44
:
: Mahjati Kartikaninggar Sukoco

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ngawen RT 001 RW 001 Kel. Ngawen, Kec. Wedung
, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59554
: 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
: MELTBLOWN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning Emas
: 10
: ===masker pelindung mulut untuk penggunaan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058562
: 09/08/2022 11:41:03
:
: PT. TEKNOLOGI NUTRIMEN SEHAT

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hitam, putih
: 29
: ===Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Minuman berbahan dasar
susu; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; Susu protein; jeli siap saji; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan
berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang; mentega; produk susu nabati; susu; susu almon; susu dan
produk hasil olahan susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058563
: 09/08/2022 11:41:41
:
: M. YAZIDUL MUHSININ

Alamat Pemohon

: Sedayulawas RT/RW 001/006, Kel. Sedayulawas, Kec. Brondong , Kabupaten

540 Etiket

Halaman 266 dari 854

Lamongan, Jawa Timur, 62263
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKAWA
: AKAWA adalah sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Cokelat Muda
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Pakaian Pria;
Pakaian wanita; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas
kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; dalaman jilbab; jilbab; kaos kaki; kaos kaki panjang; kerudung; pakaian anakanak; pakaian formal untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; sandal; sandal selop; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu hiking; sepatu
kerja; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu
sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; syal dan
jilbab; tas kain non woven===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058564
: 09/08/2022 11:46:07
:
: PT. Karya Pak Oles Tokcer

540 Etiket

: Jl. Tukad Balian Gg. Pura Dalem No. 1 X
Renon, Denpasar Selatan
Denpasar, Bali – 80226
, Kota Denpasar, Bali
: 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
: BOKASHI FARM
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 41
: ===Jasa kursus; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058565
: 09/08/2022 11:46:12
:
: RIYA OKTAVIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Matraman Jaya No. 15 RT04/RW06, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10320
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KAYLAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Hitam
: 29
: ===produk daging sapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J112022058566
: 09/08/2022 11:49:31
:
: HOTIB TARMIZI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. PH. HUSEIN 2 KOMP. ALEX GRIYA PERMAI 3, KEL. BANSIR DARAT, KEC.
PONTIANAK TENGGARA, KOTA PONTIANAK, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
78124

Halaman 267 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUTRI RAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning dan Biru
: 43
: ===Catering makanan sehat; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Katering makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa
memasak makanan; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa restoran; katering di kafetaria makanan cepat
saji; katering makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman
dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dibawa
pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran yang menjual
makanan untuk dibawa keluar; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058567
: 09/08/2022 11:50:27
:
: PT. DIGITAL TRADING SOLUSINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mangga Besar VIII No. 12 D, Rt. 008/Rw. 001, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11150
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CARIBARANG.ID + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah & Putih
: 35
: ===Menyediakan pasar online; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau
jasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058568
: 09/08/2022 11:53:36
:
: William Januar Tedjo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Legundi Business Park Blok D No. 19A, Kel. Banjaran, Kec. Driyorejo, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUKUBOSS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, cokelat
: 42, 30
: ===Desain seni grafik; desain ilustrasi grafis; desain kemasan; desain seni komersial; desain, gambar dan tulisan yang
ditugaskan, semua untuk kompilasi halaman web di internet; digitalisasi gambar===
===Beras; Beras shirataki; Makanan siap saji berbasi beras; Mie; Mie shirataki; beras analog (Beras yang terbuat dari
singkong); makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji kering===

740

Halaman 268 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058569
: 09/08/2022 11:54:44
:
: OFA BUDIYANTO, SE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. bukit barisan C1/10 Perum Permata Puri, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50189
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: martabak manggala 78
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah marun dan putih
: 30
: ===Martabak; Martabak bangka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058570
: 09/08/2022 11:54:56
:
: AGUS TRI BOWO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN.JAJAR,RT.03,RW.01.DS.NGABLAK,KEC.BANYAKAN,KAB.KEDIRI, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XTRAMIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GRADASI KUNING,GOLD DAN COKLAT
: 5
: ===Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal;
ekstrak herbal obat; minuman obat herbal; obat herbal; obat-obatan herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058571
: 09/08/2022 11:56:51
:
: Shanghai Duohui Network Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Nominal Floor, Room 1507, 15th Floor) Room 1207, No. 198 Jingzhou Road,
Yangpu District, Shanghai City
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XT + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35, 36, 9, 41, 42
: ===Akuntansi; Iklan; Jasa publisitas; audit keuangan; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan
komputer; jasa penilaian perusahaan; konsultasi manajemen bisnis; layanan pemrosesan data; layanan pengarsipan pajak;
layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; menyediakan peringkat pengguna
untuk tujuan komersial atau periklanan; menyusun laporan akun; pemasaran; pencarian sponsor; peramalan ekonomi;
persiapan pajak; promosi penjualan (untuk orang lain); studi pasar===
===anjak piutang; bertukar uang; broker real estat; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; jasa likuidasi bisnis,
keuangan; jasa penjamin; jasa perantara pabean keuangan; jasa perwalian; layanan pembiayaan; manajemen keuangan;
manajemen risiko keuangan; memberikan informasi keuangan; organisasi pengumpulan moneter; pemrosesan pembayaran
kartu kredit; penanaman Modal; pengumpulan dana amal; penilaian numismatik; penilaian seni; pinjaman dengan jaminan;
transfer dana elektronik===
===Dompet elektronik yang dapat diunduh; Peralatan pengenalan wajah; alat pengolah data; aplikasi perangkat lunak
komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; counter; kas register; monitor [program
komputer]; perangkat periferal komputer; program komputer, dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat diunduh; robot

740

Halaman 269 dari 854

humanoid dengan kecerdasan buatan; robot pengintai keamanan; token keamanan [perangkat enkripsi]===
===Jasa Instruktur; Layanan Peminjaman Buku Keliling; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; kursus korespondensi; layanan
agen tiket [hiburan]; layanan hiburan; memberikan informasi di bidang pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video online, tidak dapat diunduh;
organisasi lotere; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; pelatihan hewan; penyediaan peringkat pengguna
untuk tujuan hiburan atau budaya; publikasi buku===
===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain grafis dari bahan promosi; desain interior; desain kemasan; desain
perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi [TI]; kontrol kualitas; layanan enkripsi data; layanan konsultasi di
bidang komputasi awan; layanan perlindungan virus komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer; penelitian dan
pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian teknologi; penyimpanan data elektronik; platform sebagai layanan
[PaaS]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058571
: 09/08/2022 11:56:52
:
: SUTARTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RSB Blok B LT 1 No. 4 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, 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
: AT SEAFOOD SAMBAL BAKAR dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, BIRU, PUTIH
: 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; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kedai; Kedai kopi; Layanan kafe;
Layanan kedai makan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; 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; Pangkeng (Rumah Singgah
Sementara); Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan katering; Penyediaan
layanan informasi penginapan dan restoran; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran Jepang; Restoran
Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat
saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng,
ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; delicatessens [restoran]; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa
katering; jasa katering bisnis; jasa kontrak untuk katering; 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 barbar; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering makanan dan minuman; layanan
agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan informasi
restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan lounge airport; layanan lounge koktail; layanan makan
malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan
reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan
restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran 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; lounge; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan
minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan
tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan jasa katering; 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; 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]; warung kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan

740

Halaman 270 dari 854

bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058572
: 09/08/2022 11:57:15
:
: LIDYAWATI TUNGGALA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN PEGANGSAAN INDAH BLOK. L/15
RT.006 RW.019
KEL. PEGANGSAAN DUA, KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUMBUNG RASA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 29
: ===Abon Ayam; Ayam Balado; Ayam Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek Sambal
Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam;
Ayam Panggang; Ayam Serundeng; Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku;
Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng
Bumbu Lengkuas; Ayam goreng tepung original; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah
madu; Ayam ungkep; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bekakak Ayam; Daging ayam yang sudah diolah,
dimasak, dibekukan; Kulit Ayam Goreng Tepung; Lumpia Ayam; Makanan ringan ayam goreng; Sate Ayam; Usus Ayam
Goreng Tepung; Usus ayam; ayam; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes;
ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam yang diolah; bakso tahu ayam; daging ayam; dendeng ayam; kroket ayam;
makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan bento terbuat dari daging/ayam;
makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; nugget ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan
makanan terutama terdiri dari produk daging; sayap ayam; sosis solo ayam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058573
: 09/08/2022 12:00:05
:
: IHF Industrial Transmission Technology (Guangdong) Co., Ltd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 401, building 6, No. 10, hongniu Road, Huangjiang Town, Dongguan,
Guangdong
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: iHF
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 7
: ===Landas poros (bagian-bagian mesin); batang penghubung untuk mesin, motor dan mesin; kontrol pneumatik untuk mesin,
motor dan mesin; kopling poros [mesin]; mata air [bagian dari mesin]; mesin puting beliung; panduan untuk mesin; sabuk
untuk mesin; slide bersandar [bagian-bagian mesin]; starter untuk motor dan mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022058574
: 09/08/2022 12:00:21
:
: PT. SAVORIA KREASI RASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Burikan RT. 01 RW. 04, Kelurahan Burikan, Kecamatan Kota Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jawa Tengah
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: SAVORIA FRESH

540 Etiket

Halaman 271 dari 854

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 32
: ===Air Alkaline; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air minum kesehatan berakali; Air minuman mengandung
oksigen; Air oksigen; Air pegunungan; Bubuk untuk minuman; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman sari buah; Minuman
sari sayuran; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah,
minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral
berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; air soda; air tonik; jus; limun; sirup; still water
(air tanpa karbonasi)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 37-39 rue de Bellechasse, 75007 PARIS, FRANCE
: 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
: SAINT LAURENT
: SAINT LAURENT: merupakan bagian dari nama perusahaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 36
: ===Jasa keuangan, yaitu penyediaan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan
komputer global; Pertukaran keuangan mata uang virtual; jasa pialang hak kekayaan intelektual; layanan pembayaran ewallet; layanan perdagangan cryptocurrency; penerbitan dan penebusan token nilai; penerbitan token nilai; transfer elektronik
mata uang virtual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058575
: 09/08/2022 12:01:11
: 224852266 14/03/2022 FR
: YVES SAINT LAURENT

: JID2022058576
: 09/08/2022 12:01:15
:
: NGARIWAN ONGKOWIDJAJA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Krekot Jaya Blok E No. 10, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, 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
: PONDOK CAMERON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 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; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kedai; Kedai kopi; Layanan kafe;
Layanan kedai makan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; 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; Pangkeng (Rumah Singgah
Sementara); Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan katering; Penyediaan
layanan informasi penginapan dan restoran; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran Jepang; Restoran
Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat
saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng,
ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; delicatessens [restoran]; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa
katering; jasa katering bisnis; jasa kontrak untuk katering; 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 barbar; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering makanan dan minuman; layanan
agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan informasi

740

Halaman 272 dari 854

restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan lounge airport; layanan lounge koktail; layanan makan
malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan
reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan
restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran 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; lounge; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan
minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan
tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan jasa katering; 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; 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]; warung kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan
bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058577
: 09/08/2022 12:03:01
:
: HENDRA. S

540 Etiket

: JL. COKROAMINOTO 65A DPSBr/linkMARGAJATI, KEL. PEMECUTAN KAJA, KEC.
DENPASAR UTARA, Kota Denpasar, Bali
: 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
: BBQ BRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan
minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama
waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Layanan restoran Jepang; Membuat reservasi dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran
dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat makan yang menghidangkan
kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran;
kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan restoran ramen; layanan restoran sushi; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui
informasi dan suatu situs web; penyewaan peralatan layanan makanan; restoran swalayan; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; salad bar [layanan restoran]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 37-39 rue de Bellechasse, 75007 PARIS, FRANCE
: 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
: YSL (MONOGRAM)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 36
: ===Jasa keuangan, yaitu penyediaan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan

: JID2022058578
: 09/08/2022 12:03:08
: 224852265 14/03/2022 FR
: YVES SAINT LAURENT

540 Etiket

Halaman 273 dari 854

komputer global; Pertukaran keuangan mata uang virtual; jasa pialang hak kekayaan intelektual; layanan pembayaran ewallet; layanan perdagangan cryptocurrency; penerbitan dan penebusan token nilai; penerbitan token nilai; transfer elektronik
mata uang virtual===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 37-39 rue de Bellechasse, 75007 PARIS, FRANCE
: 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
: YVES SAINT LAURENT (STYLIZED)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 36
: ===Jasa keuangan, yaitu penyediaan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan
komputer global; Pertukaran keuangan mata uang virtual; jasa pialang hak kekayaan intelektual; layanan pembayaran ewallet; layanan perdagangan cryptocurrency; penerbitan dan penebusan token nilai; penerbitan token nilai; transfer elektronik
mata uang virtual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058581
: 09/08/2022 12:07:17
:
: Hafizh Al Assad

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan perintis kemerdekaan no 210, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46182
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Metaboard
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna abu dan orange, atau hitam dan putih
: 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

: DID2022058584
: 09/08/2022 12:19:33
:
: NATALIA NAGAN

Alamat Pemohon

: JL. MANGGA BESAR XIII, RT/RW. 006/005, KEL. MANGGA DUA SELATAN, KEC.

: JID2022058579
: 09/08/2022 12:05:34
: 224852262 14/03/2022 FR
: YVES SAINT LAURENT

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 274 dari 854

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

SAWAH BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 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
: TigaKain
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih; hijau; merah muda; kuning; biru
: 24
: ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas piring dari bahan tekstil; Bahan kasar alas lantai; Handuk; Hordeng; Kain Batik; Kain Ikhram;
Kain Sari; Kain Ulos; Kain jaring; Kain jok; Kain linen; Kain mori; Kain petiduran; Kain sarung; Kain sasirangan; Kain sorban;
Kain tahan api; Kain tekstil; Kain untuk kasur; Oto (Kain Anak Bayi); Sarung kasur; Selampe (Sapu Tangan); Selimut; Seprei
tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Serbet; Sprei tempat tidur; Taplak meja; alas tidur
(seprei); alas tidur sekali pakai dari tekstil; bahan dasar campuran rami; bahan kain wol; bahan kulit binatang tiruan; bahan
linen untuk alas tidur; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; 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 digunakan dalam membuat pakaian; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; bed cover; belacu; brokat;
gorden; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari kain tekstil; handuk dari tekstil; handuk kamar mandi
dari tekstil; handuk mandi; hiasan dinding dari tekstil; jersey [kain]; kain; kain bedong untuk bayi; kain benang serat regenerasi;
kain benang wol; kain biliar; kain blacu; kain blokat; kain bordir; kain chenille; kain cvc; kain damas; kain dan barang tekstil
untuk sprei; kain denim; kain dinding; kain drill; kain ecoprint; kain elastis untuk pakaian; kain flanel; kain flock; kain ganti
popok untuk bayi; kain goni; kain gulungan; kain karet; kain kasa; kain katun; kain korduroi; kain krep; kain lakan; kain lingerie;
kain lurik; kain minyak; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain pelapis; kain pelapis tahan api; kain piyama; kain poliester;
kain rajutan; kain rami; kain rami benar; kain rayon; kain renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain selendang; kain
serat sintetis; kain shibori; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain tahan balistik; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil
karet; kain tekstil microfiber; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan dalam
pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pakaian dalam wanita; kain tenun; kain tenun setagen; kain tenun untuk perabotan;
kain terasa; kain tetron; kain tirai; kain tule; kain untuk bendera; kain untuk dekorasi interior; kain untuk pakaian; kain untuk
popok; kain wol; kain zephyr; kain*; kantong tidur untuk bayi; kanvas untuk bordir; kasa nyamuk dari kain; kelambu kain;
kelambu dari plastik; kit terdiri dari kain untuk membuat selimut; label perekat tekstil; label tekstil; lap muka; lapisan tekstil
untuk pakaian; linen meja dari tekstil; penutup sofa; permadani tekstil; saputangan tekstil; sarung bantal; sarung guling; sarung
tangan mandi; satin; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut futon; selimut penutup; selimut printer dari tekstil; selimut singlelayer untuk tikar tidur; selimut sutra; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut tidur;
seprei-seprei (kain); serbet meja dari tekstil; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven;
sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna; sutra [kain]; syal [kain]; taplak meja dari tekstil; tatakan gelas plastik
menjadi pengganti tekstil; tekstil; tekstil berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil untuk
perabotan; tikar [alas gelas] dari tekstil; tirai; tirai jendela; tirai pintu; tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau plastik;
tirai vinil; toppers meja kain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058585
: 09/08/2022 12:21:33
:
: CRIS CONF. S.P.A.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: STRADA COMUNALE DI FORNIO 132
43036 FIDENZA, PARMA,
ITALY
: 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
: PINKO
: PINKO : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 25
: ===Baju Hangat; Bretel [suspender]; Celana pendek Bermuda; Jaket bulu atau wol; Pakaian luar; Pelindung telinga [pakaian];
Rok dalam [pakaian dalam]; Sarung tangan musim dingin; Selempang pastor; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Switer
lengan panjang; T-shirt; Topi sebagai tutup kepala; baju ketat; band leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal]; bando
[pakaian]; baret; blus; boas [kalung]; bolero; bra; bulu [pakaian]; celana dalam; celana dalam wanita; celana ketat; celana
mandi; celana panjang; celana pendek; celana untuk dipakai; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); dasi; gabardines
[pakaian]; gaun; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket [pakaian]; jas; jubah mandi;
kamisol; kaos kaki panjang; kaos polo; kaus; kaus [pakaian]; kaus kaki; kaus olahraga; kelengkapan logam untuk alas kaki;
kemeja; kemeja lengan pendek; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian
dalam]; kotak saku; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; manset;
mantel; muffs [pakaian]; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bersulam; pakaian dalam; pakaian dari kulit; pakaian jadi; pakaian
kulit imitasi; pakaian pantai; pakaian renang; pakaian tahan air; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk senam; pelerine;
penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; piyama; ponco; puncak topi; rajutan [pakaian]; rok; rok atletik; rok celana; rok

740
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golf; rok tenis; rompi; sandal; sandal bakiak; sandal jepit [alas kaki]; sandal mandi; sandal selop; sandal untuk mandi; sari;
sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan ski; sarung tangan tak berjari; selempang untuk dipakai; sepatu; sepatu atau
sandal esparto; sepatu bot; sepatu bot semata kaki; sepatu bot untuk olahraga; sepatu pantai; sepatu renda; sepatu senam;
sepatu ski; setengah boot; stoking; syal; syal dari bulu; syal leher [muffler]; teddies [pakaian dalam]; topi; topi dengan visor;
topi mandi; tunik; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058586
: 09/08/2022 12:22:08
:
: Arisyamsurizal

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl danau Maninjau no A 86, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10210
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OtoTek
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 9
: ===Alat peraga pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058587
: 09/08/2022 12:23:09
:
: PT. Maicih Inti Sinergi

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Hegarsari 1 No. 11 Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung
40141., Kota Bandung, Jawa Barat, 40141
: 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
: Maicih For Icihers With Love
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah, Putih
: 25
: ===baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju setelan; setelan baju (sweat suits) sweater===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058588
: 09/08/2022 12:26:08
:
: PT FUJI ELEVATOR INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Asia No. 13/23, Medan 20214, Kota Medan, Sumatera Utara, 20214
: Herry Trismono S.H.,M.H.,
: Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

Tipe Merek
Nama Merek

:
Merek Kata dan Lukisan
: FUJI dan logo segitiga merah dan PTFUJI ELEVATOR INDONESIA - the vertical transportation people
dan 富士エレベーター ( FUJI ELEVATOR )
: huruf kanji ; 富士エレベーター ( FUJI ELEVATOR )

566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

540 Etiket

: biru, merah, hitam, putih.
: 7
: ===Aksesoris atau bagian-bagian dari mesin pengangkat, yaitu vertical
lifting (pengangkut vertical), horizontal lifting (pengangkut horizontal), screw clamp (penjepit sekrup), dan eagle hacker; Alat
pembawa (pengangkut) dengan sistem modul robotik untuk paletisasi; Alat penghembus bagian dari mesin; Alat
pengoperasian elevator; Assembly ( Pengatur hasil pembakaran mesin); Ban-ban mesin (bagian mesin); Blender las; mesin
las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin
router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
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mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Blok Silinder Mesin
Untuk Otomotif; Derek (alat pengangkat); Dongkrak troli kendaraan [Mesin]; Dumbwaiter; Eskalator Pneumatik; Fitting bagian
dari mesin; Lift dengan logika fuzzy; Lift pneumatik; Lift rantai menjadi bagian dari mesin; Lift sepeda motor; Lift untuk parkir;
Lift, selain ski-lift; Meja pengangkat; Mekanisme robotik [mesin] untuk pengangkatan; Mesin Rotator untuk industri; Mesin
cetak embossing; Mesin dan alat untuk pemolesan (elektrik); Mesin derek; Mesin las laser; Mesin laser; Mesin otomatis; Mesin
pelipat; Mesin penempa (mesin untuk keperluan industri); Mesin pengangkat ban; Mesin pengangkat mobil dua kaki; Mesin
pengangkat mobil empat kaki; Mesin pengangkat sampah penyapu jalan; Mesin penyapu dengan menggunakan penghisap
berdaya listrik; Mesin potong dan finishing; Mesin press; Mesin sublimasi; Mesin, peralatan mesin, peralatan yang
dioperasikan daya; Noken As (mesin); Pengangkat mobil kecil model gunting; Peralatan pengangkat yang dioperasikan
dengan daya; Poros mesin; Pumping unit (pompa angguk) (mesin); Raiser shock (mesin); Rantai pengangkut [bagian-bagian
mesin]; Robot (mesin); Tackle [Alat angkut barang]; Telescopic gang way yaitu: lorong telescopic atau lorong berupa
terowongan untuk naik kepesawat yang terbuat dari plat baja dan peralatan elektronika (mesin); Turbo (alat untuk menambah
kecepatan pada mesin kendaraan); alat pengangkut (pertambangan); alat pengoperasian lift; alat potong pada mesin bubut;
alat potong untuk digunakan dengan Mesin Perkakas; aparatur elevating hidrolik; aparatur elevating mekanik; aparatus kontrol
mekanik untuk alat mesin; bahan penanganan lift; bantalan mesin; batang penggerak untuk mesin (motor) dan mesin (engine);
batang penghubung untuk mesin, motor dan mesin; berputar ember lift; blok mesin otomotif; bor batang standar [mesin];
camshafts mesin; cetakan [bagian mesin]; degreasers [mesin]; derek lift; drive listrik untuk lift; drive untuk elevator; drive untuk
pintu kabin elevator; dudukan mesin; elektroda untuk mesin las; elevator pertanian; engkol suku cadang mesin; gasket, bukan
dari logam, untuk mesin kendaraan; gergaji [mesin]; gigi perubahan kecepatan menjadi bagian dari mesin; gigi untuk elevator;
gigi untuk lift penumpang; gigi untuk menggerakkan pintu (bagian dari mesin); gigi untuk pengangkut (bagian dari mesin);
gunting [mesin]; injector untuk mesin; intake manifold untuk mesin pembakaran internal; katrol drive untuk sabuk transmisi
listrik dari mesin-mesin industri; katrol tensioner untuk pengatur kecepatan elevator; katup merupakan mesin atau bagian dari
mesin; kepala silinder untuk mesin; kerangka-kerangka saringan (filter) untuk mesin-mesin penyaringan; kereta api gerobak
lift; kipas untuk motor dan mesin; kompresor [mesin]; kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kontrol hidrolik
untuk mesin, motor dan mesin; kontrol pneumatik untuk mesin, motor dan mesin; konverter katalitik untuk gas buangan mesin
pembakaran internal; konveyor (mesin); konveyor lift; kopling gigi untuk mesin; kopling mesin dan komponen transmisi untuk
mesin; kopling untuk mesin; labellers [mesin]; lift [lift]; lift barang; lift ember; lift hidrolik; lift kapal; lift layanan; lift listrik; lift
mekanik untuk bergerak, parkir dan menyimpan kendaraan darat; lift mobil; lift mobil sistem parasut; lift penumpang; liquidizers
[dapur mesin]; meja untuk mesin; mendorong kopling poros untuk mesin; mengangkat instalasi untuk pengangkutan orang dan
barang; mesin Bor untuk pengerjaan logam; mesin Mini compressor; mesin bongkar muat; mesin bor; mesin bor [mesin];
mesin bor logam; mesin casting; mesin cetak; mesin cetak industri; mesin conveyor jalur perakitan; mesin dan peralatan
konstruksi; mesin die-cutting; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat; mesin ekstrusi molding; mesin felting; mesin gerinda
tangan; mesin hidrolik dan aparat; mesin hidrolik dan motor; mesin kemasan; mesin konstruksi; mesin las gas; mesin
menyapu; mesin mineworking; mesin molding; mesin packing; mesin pembakaran untuk mesin; mesin pembuat kawat; mesin
pencampuran mekanik; mesin pengangkat ban dan roda; mesin pengangkut; mesin pengebor; mesin pengecoran; mesin
penghancur [mesin] untuk keperluan industri; mesin pengisi; mesin pengolahan logam; mesin perforasi untuk keperluan
industri; mesin pertukangan; mesin planing; mesin planing untuk pengerjaan logam; mesin potong, listrik; mesin solder
autogenous; mesin sortasi optik untuk keperluan industri; mesin typecasting; mesin untuk cetak timbul; mesin untuk stamping
harga pada barang dagangan; mesin-mesin penyaringan untuk digunakan pada pembuatan semikonduktor-semikonduktor;
mixer [mesin]; mobil chassis metal lift; mobil lift; mobil logam Lift; motor dan mesin; motor listrik dengan transmisi roda gigi
untuk mesin; motor listrik untuk mesin; motor untuk lift; motor untuk lift penumpang; muffler untuk motor dan mesin; noses
integral untuk mesin; panduan untuk mesin; pegas (bagian dari mesin); pemasangan pelat untuk mesin; pembuka pintu
pneumatik dan penutup [bagian mesin]; pencakar conveyor belt; pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; pengangkat mekanis dan
hidrolik; pengapian dengan magnet untuk mesin; pengatur kecepatan untuk elevator; pengontrol mekanik untuk mesin dan
motor; peralatan mesin untuk logam bekerja; peredam kejut untuk mesin; perkakas pengangkutan [pertambangan]; pintu lift;
piston untuk mesin; piston untuk mesin kendaraan; pita/perekat pararel (termasuk sabuk konveyor, tidak termasuk sabuk
mesin untuk kendaraan darat) (bagian dari mesin); platform kerja elevating seluler; platform lift logam; pompa untuk mesin
kendaraan darat; prosesor pelat logam [mesin]; pusat mesin untuk kerja logam; rantai lift logam; rantai penggerak untuk
mesin; regulator [bagian mesin]; regulator tekanan [bagian mesin]; rem untuk mesin industri; robot industri untuk mesin dan
peralatan mesin; roda gesekan untuk mesin; roda mesin; rotavators (mesin); sabuk lift; sabuk transmisi listrik untuk mesin;
sabuk untuk mesin; saringan (bagian dari mesin); scroll saws [mesin]; silinder untuk mesin; silinder untuk motor dan mesin;
sistem lift buatan untuk digunakan di dalam sumur minyak dan gas serta komponennya; starter untuk motor dan mesin; stator
[bagian dari mesin]; switch tekanan menjadi bagian dari mesin; tabel lift hidrolik; tangga bergerak [eskalator]; timing belt pulley
[bagian-bagian mesin]; timing belt untuk motor dan mesin; toolholder untuk mesin pengerjaan logam [bagian-bagian mesin];
transmisi daya dan persneling untuk mesin elemen mesin bukan untuk kendaraan darat; turbocharger untuk mesin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022058589
: 09/08/2022 12:26:16
:
: William Januar Tedjo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Legundi Business Park Blok D No. 19A, Kel. Banjaran, Kec. Driyorejo, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: FUKULYFE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, cokelat, kuning, oranye
: 42, 30
: ===Desain seni grafik; desain ilustrasi grafis; desain kemasan; desain seni komersial; desain, gambar dan tulisan yang
ditugaskan, semua untuk kompilasi halaman web di internet; digitalisasi gambar===
===Beras; Beras shirataki; Makanan siap saji berbasi beras; Mie; Mie shirataki; beras analog (Beras yang terbuat dari
singkong); makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058590
: 09/08/2022 12:27:57
:
: PT VIP GROUP INDONESIA

540 Etiket

: Pertokoan Simpang Lima C-12, Jl. Simpang Lima Kel. Pleburan, Kec. Semarang
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah
: Debby Debora Octavia S.H
: Debby Debora Octavia, S.H. Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VIP TARGET ZERO ACCIDENTS TARGET ZERO COMPLAINTS + LUKISAN
: VIP bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, biru, putih
: 39
: ===Menyediakan informasi terkait layanan parkir kendaraan; Pengoperasian tempat parkir; 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; jasa
transportasi dan penyewaan kendaraan; layanan antar-jemput penumpang bandara antara fasilitas parkir bandara dan
bandara; layanan garasi parkir; layanan parkir kendaraan; layanan parkir mobil; memberikan informasi tentang parkir bandara
melalui situs web; parkir valet; pemesanan ruang parkir; penyewaan kendaraan; sewa tempat parkir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058591
: 09/08/2022 12:29:07
:
: LIDYAWATI TUNGGALA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN PEGANGSAAN INDAH BLOK.L/15
RT.006 RW.019
KEL. PEGANGSAAN DUA, KEC. KELAPA GADING , Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUMBUNG FOODMART
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 35
: ===Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan
berbagai macam barang konsumen; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Layanan ritel toko serba ada
online; Layanan toko serba ada dan ritel; TOKO SERBA ADA; Toko kue; Toko minuman online; jasa toko serba ada retail;
jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan toko grosir menampilkan bahan
makanan; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan bahan
makanan; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan;
layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; pengecer
toko serba ada; toko grosir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058592
: 09/08/2022 12:30:17
:
: Tjokorda Wisnu Wirawan

540 Etiket

: Jl. Tk. Banyu Poh No.2 Lingk. Tegal Sari, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Bali, 80225
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Prima Trans Solusindo
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 39
: ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas;
ekspedisi angkutan barang melalui udara; jasa angkutan darat dan udara; jasa pengiriman angkutan udara; pengemasan
barang; pengepakan barang; pengiriman paket; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058593
: 09/08/2022 12:32:08
:
: LUCKY KRISSANDY

540 Etiket

: Kedungprahu RT. 003 RW. 002, Kel. Kedungprahu, Kec. Padas, Kabupaten Ngawi
63280., Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 63280
: 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
: KALI PEPE LAND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, jingga dan hijau tua.
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai
kopi; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Tempat makan yang menghidangkan
kudapan; jasa katering; kafe; layanan kafetaria dan kantin; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan restoran
cepat saji; restoran swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058594
: 09/08/2022 12:32:37
:
: Pure Gym Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Town Centre House, Merrion Centre, Leeds, LS2 8LY, United Kingdom
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: P LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Toska
: 41
: ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan;
Layanan klub kesehatan; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran;
Layanan pusat rekreasi; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan,
kecantikan dan perawatan pribadi; instruksi kebugaran fisik; layanan gimnasium; layanan klub kebugaran; layanan klub
kesehatan dan kebugaran; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan pribadi di bidang manajemen berat
badan; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan jasmani; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; pelatihan
kesehatan dan kebugaran; pendidikan kesehatan; penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D022022058595
: 09/08/2022 12:37:13
:
: MAYA SARI HASIBUAN

540 Etiket

540 Etiket

: JL. DATUK KABU DUSUN IV LAMTORO II KEC. PERCUT SEI TUAN, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAMI RATU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING DAN EMAS (GOLD)
: 3
: ===Balsem kecantikan; Bibit parfum; Bubuk sampo; Deodorant stick; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk
sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam
mencuci; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat);
Masker kecantikan untuk tangan; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pelembut pakaian; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna untuk
rambut, sampo; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan
kecantikan non-obat; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan
Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan
penghilang noda untuk keperluan laundry; Serum kecantikan (kosmetik); Tisu deodoran; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum
dan perasa/aroma; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bubuk sabun; colognes,
parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran
roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran
untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan;
deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh;
deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak
untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk
parfum; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kondisioner sampo; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; lilin untuk keperluan kecantikan; lotion kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
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;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; 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 perawatan rambut, yaitu sampo dan
kondisioner; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk sabun; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun
batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang
digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun
deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak
mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk
keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh;
sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan
tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun
wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; sampo; sampo dan kondisioner; sampo dan
kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan
bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan douching untuk keperluan sanitasi
pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; 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; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian
dan sabun yang mengandung wewangian; serum kecantikan; susu kecantikan; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk
penggunaan pribadi; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058596
: 09/08/2022 12:38:15
:
: PT. HRM LABS INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Axa Tower 45th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Kel. Karet Kuningan - Kec.
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: hrmlabs + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 42
: ===jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer; jasa konsultasi piranti lunak;
konsultasi teknologi informasi [TI]; layanan teknologi informasi; penyediaan piranti lunak dan aplikasi yang tidak dapat
diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058597
: 09/08/2022 12:39:08
:
: PT VIP GROUP INDONESIA

540 Etiket

: Pertokoan Simpang Lima C-12, Jl. Simpang Lima Kel. Pleburan, Kec. Semarang
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah
: Debby Debora Octavia S.H
: Debby Debora Octavia, S.H. Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VIP VALET & PARKING SERVICE + LUKISAN
: VIP bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih
: 39
: ===Jasa lokasi dan pemesanan dini untuk parkir; Menyediakan informasi terkait layanan parkir kendaraan; Pengoperasian
tempat parkir; 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; jasa valet mobil; layanan antar-jemput penumpang bandara antara fasilitas
parkir bandara dan bandara; layanan garasi parkir; layanan parkir kendaraan; layanan parkir mobil; parkir valet; pemesanan
ruang parkir; penyediaan ruang parkir; penyewaan sistem parkir mekanis; sewa tempat parkir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058598
: 09/08/2022 12:42:20
:
: LAI WILSON RIKADY

540 Etiket

: Kavling PTB Blok J-2/14, Kel. Tegal Alur, Kec. Kali Deres , 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
: KOUVOLSEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH
: 9
: ===Bank Daya (Pengisi daya Baterai); CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; Jam-jam tangan yang dilengkapi
kamera dan alat pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Kabel pengisi daya
listrik; Kamera CCTV; LAMPU BLITZ; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV);
Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor
kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan fungsi
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sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer
tablet, PDA, komputer-komputer; Telepon pintar berupa jam tangan; aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; alat perekam suara; antena radio dan televisi; baterai; casing dan cover untuk smartphone; charger mobil
untuk rokok elektronik; dudukan lensa kamera; flash kamera; handsfree; headset handsfree untuk telepon seluler; headset
untuk telepon seluler; jam tangan pintar; kabel charger; kabel data; kabel komputer; kabel konektor telepon seluler; kabel,
listrik; kamera [fotografi]; kamera video digital; kepala konektor kabel internet; kontrol jarak jauh untuk televisi; loudspeakers;
mikrofon handsfree untuk ponsel; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan
dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata
pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; penutup lensa
untuk kamera; perekam audio; screen guard telepon seluler; screen saver; speaker; tali untuk telepon seluler; tas disesuaikan
untuk laptop; telepon pintar dalam bentuk jam tangan; telepon seluler; televisi [LED] pemancar cahaya; tempat (holders), ban
lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler;
tongkat selfie untuk ponsel===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058650
: 09/08/2022 13:51:43
:
: PT BANGUN RANCANG INDONESIA KITA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bendi Besar No. 36, RT.007, RW.010, Kel.Kebayoran Lama Utara,
Kec.Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 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
: BRIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 11
: ===bak mandi; bilik atau box pancuran mandi; dudukan toilet; instalasi kamar mandi; kelopak untuk kursi toilet; kepala
pancuran; keran dapur yang bermacam-macam model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran yang digunakan untuk di dapur;
kran otomatis; mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk
penggunaan komersial; panel mandi; pegangan siram untuk toilet; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet;
pembilasan peralatan untuk toilet; peralatan kamar mandi; selang mandi; shower genggam; sink; tangki air toilet; toilet;
wastafel kamar mandi; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058652
: 09/08/2022 13:55:40
:
: Krisna Marlie Kiantoro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Timah Blok. BB. 25, Rt. 004/Rw. 012, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota
Depok, Jawa Barat, 16451
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Abu-abu, Hitam & Putih
: 35
: ===Jasa toko; jasa penjualan secara online; toko; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058653
: 09/08/2022 13:55:48
:
: DJONI

540 Etiket

540 Etiket

: Tmn Alfa Indah Blok D2/6, RT.001 RW.005, Kel/Desa Joglo, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADAM GOH + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, pink, kuning, hitam, coklat
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Babi panggang merah [char siu]; Daging ayam asap; Hasil produksi susu; Hidangan
yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Kacang mete
panggang; Lumpia Ayam; Makanan (hasil) laut, diolah; 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 dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai;
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 penutup terbuat dari
kacang; Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan
berbahan dasar singkong; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap
masak terutama terdiri dari unggas; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan
lainnya atau tidak; Odeng; Produk daging vegetarian dan vegan; 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 unggas; Salami (daging salami); Sate Yang dipanggang; Selai berbahan dasar kacang; Selai
berbahan dasar susu; Siomay; Sosis; Spirulina (ganggang) olahan; 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 kedelai; Tahu; Yoghurt; abura-age [potongan
tahu goreng]; almond panggang; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan
atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; chestnut, dipanggang; daging asap;
daging babi asap; daging babi olahan; daging babi yang dimasak; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kornet;
daging olahan asap; daging sapi; daging yang berasal dari rekayasa teknologi pertanian; dendeng; dimsum; hasil olahan ikan
untuk makanan manusia; hazelnut (kacang) panggang; kacang mede, diolah; kacang, dikeringkan; kaviar; keju; keripik
kentang rendah lemak; keripik pisang; keripik singkong; konnyaku; kulit babi; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia;
macadamias panggang; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar ikan; makanan dingin terutama terdiri
dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan laut
tempura; makanan pencuci mulut berbahan dasar susu; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar
ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan dengan bahan
utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan yang terbuat dari
daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; mentega susu; minuman berbahan dasar gandum [pengganti
susu]; minuman berbahan dasar santan; minyak kelapa untuk makanan; natto [kacang kedelai fermentasi]; pempek ikan;
pempek model; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging
yang diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah,
kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk makanan yang terbuat dari ikan; santan untuk keperluan
kuliner; sosis asap; sosis daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058654
: 09/08/2022 13:55:56
:
: PT Kendaraan Listrik Nusantara

540 Etiket

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, JL. HR. Rasuna Said Kav X-2 No.4, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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
: Maka+logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua
: 12
: ===Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; alat untuk bergerak di
darat, udara atau air; bagian struktural untuk kendaraan; kendaraan; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor bertenaga
listrik; motor listrik untuk kendaraan roda dua; non-bermotor kendaraan darat===

Halaman 283 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058655
: 09/08/2022 13:56:27
:
: Sompasook Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 188/5-7, 17 Charasmuang Rd., Wang Mai Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok
: 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
: YUZU HONEY
: Merupakan suatu penamaan. Transliterasi dan terjemahan huruf Jepang adalah “YUZU HONEY” dalam
bahasa Inggris.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau, Hitam, dan Putih
: 43
: ===jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058655
: 09/08/2022 13:56:28
:
: MUHAMMAD KODRAT SANTOSO, CHESSA PANDU ADITIRTA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN RAPAK REJO, RT. 001/RW. 000, DESA KERTA BUANA, KEC.
TENGGARONG SEBERANG, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
75572
: 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
: OTSKYR PERISAI + LOGO
: OTSKYR PERISAI = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 9
: ===Perangkat lunak keamanan dunia maya; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer;
perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058656
: 09/08/2022 13:56:44
:
: PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk., Erick Purwanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Metro Pondok Indah, RT/RW: 001/016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PONDOK INDAH GOLF COURSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Oren, Hijau, dan Putih
: 41
: ===Penyediaan fasilitas rekreasi, instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang
kuda, bermain ski dan akses pantai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058657
: 09/08/2022 13:57:16
:
: PT. Sulawesi Regas Satu

540 Etiket

: Mangkuluhur City, Tower One, Lt 26 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 1-3, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI

Halaman 284 dari 854

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Jakarta 12930, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930
: 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
: SULAWESI REGAS SATU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Oranye
: 39
: ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa kurir; ekspedisi angkutan barang melalui udara; jasa angkutan barang melalui laut;
layanan pembungkus untuk perlindungan bagasi selama perjalanan; mengatur pelayaran; menyediakan jasa transportasi laut,
penyimpanan dan pengiriman; pengangkutan; pengemasan dan penyimpanan barang; pengepakan barang; pengiriman
barang; penyewaan kontainer kargo; penyewaan kontainer transportasi dan penyimpanan; penyimpanan kargo; penyimpanan
kontainer dan kargo; pialang angkutan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058658
: 09/08/2022 13:57:27
:
: CV REPAY FARMERS MARKET

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Leuwi Pari RT 004 RW 002 , Desa Cibadak , Kecamatan Cibeber, Kabupaten
Cianjur, Provinsi Jawa Barat , Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapoer Repay
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hijau
: 43
: ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa/layanan hotel, restoran,
kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai teh; Layanan menjemput makanan; Layanan
reservasi untuk memesan makanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Rumah Makan yang menyediakan seafood,
sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar);
menyajikan makanan dan minuman di bar susu; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058659
: 09/08/2022 13:58:56
:
: PT. ANOA SULAWESI REGAS

540 Etiket

: Granadi Building Lt. 8 Tipikal Utara Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
: 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
: ANOA SULAWESI REGAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Putih
: 39
: ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa kurir; ekspedisi angkutan barang melalui udara; jasa angkutan barang melalui laut;
layanan pembungkus untuk perlindungan bagasi selama perjalanan; mengatur pelayaran; menyediakan jasa transportasi laut,
penyimpanan dan pengiriman; pengangkutan; pengemasan dan penyimpanan barang; pengepakan barang; pengiriman
barang; penyewaan kontainer kargo; penyewaan kontainer transportasi dan penyimpanan; penyimpanan kargo; penyimpanan
kontainer dan kargo; pialang angkutan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022058660
: 09/08/2022 13:59:52
:

540 Etiket

Halaman 285 dari 854

730

Nama Pemohon

: LUXIANNA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. DR. Setiabudi Gg. Bakti No. 4, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru,
Riau, Kota Pekanbaru, Riau, 28141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKNCARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Merah
: 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 .; 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; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa
(kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan pembersih karat; Deodorant stick; 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; Dispenser pengharum ruangan; Esensi untuk
keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan
kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik;
Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan
pembersih riasan.; Kosmetik highlighter; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Pensil highlighter (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; amonia untuk keperluan
pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil
[perlengkapan mandi]; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan
kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan
toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; 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 wajah; bedak
wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; bilasan pemutih gigi; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola
kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk
keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu;
busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
gel mata untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; highlighter (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, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
pembersih busa untuk penggunaan pribadi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu,
rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058661
: 09/08/2022 14:02:00
:
: MUHAMMAD KODRAT SANTOSO, BAHTIYAR ISTIYARNO

540 Etiket

: DUSUN RAPAK REJO, RT. 001/RW. 000, DESA KERTA BUANA, KEC.
TENGGARONG SEBERANG, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
75572
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: PERISAI CHAKRA + LOGO
: PERISAI CHAKRA = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Merah
: 9
: ===Perangkat lunak keamanan dunia maya; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer;
perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058661
: 09/08/2022 14:02:01
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: KAMPUNG SEHAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau muda, hijau tua, 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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video

740

Halaman 287 dari 854

mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
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menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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
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web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
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(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, 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
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dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
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acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
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raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
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kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
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
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atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk
tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan
sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan untuk layanan
hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan
budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi
make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan
[nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan pengajaran seni
penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme
untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang menampilkan
aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat
nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-ondemand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi
kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan
pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; galeri seni untuk
tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; game on-line; grup band
musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan
audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan
komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil;
hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik
rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi
olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi
trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi
seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi;
hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan
dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat
permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan
sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat
pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup
musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat
pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor;
hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat
pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni;
hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu
roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan
tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat
produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung
di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di
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bidang varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi
dan aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen
tenis; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
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mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-
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event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
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kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
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perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
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lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas;
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meminjamkan layanan perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung
radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film,
program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi,
dan lokakarya di bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti,
perbaikan dan pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang
kedokteran; mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes;
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mengatur kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga
pengajaran; mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam
kesadaran diri; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus
pelatihan; mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur
pameran untuk tujuan pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan;
mengatur pameran, seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; mengatur pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket
untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan
futsal; mengatur pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi;
mengatur seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium;
mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat
kontribusi amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan
menyediakan kursus pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres,
kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan
simposium untuk pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan
mengatur kongres; mengatur, memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan,
mengadakan, mempromosikan dan mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir
acara permainan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan
mengorganisasi konser; mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar
internasional; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan;
mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak
kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan
kompetisi atletik dan bertemu di bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola
basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan
kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi
olahraga perguruan tinggi; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir
dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan;
mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir
konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan
melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere;
menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
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rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
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mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
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(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
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budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
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kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
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kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
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penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
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perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
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,
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televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058662
: 09/08/2022 14:02:03
:
: NICO VERYANTO

Alamat Pemohon

: Jl. Delima Raya No. 71, RT 006 RW 005, Kel. Tanjung Duren Selatan,, Kota

540 Etiket
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Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KONYCO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 12
: ===Ball joint untuk kendaraan; Bushing arm mobil; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; batang setir; bola setir
kendaraan; hub roda kemudi; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda mobil; kampas rem untuk kendaraan darat; master
rem kit; penghubung setir; penutup master rem; rack end bagian dari kendaraan (mobil); roda untuk kendaraan darat; sepatu
rem untuk kendaraan darat; setir untuk kendaraan; stang setir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058663
: 09/08/2022 14:02:05
:
: RETITASIH HARNIWATI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL MARDANI 1 NO 19A, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DE WAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH,CREAM
: 30
: ===makanan siap saji berbahan dasar mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058664
: 09/08/2022 14:02:30
:
: NG, STEVEN CALVIN WINNER

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN SUNGAI PAREMAN NOMOR 59, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JURAGAN PENTOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT MUDA, COKLAT TUA, PUTIH, HITAM
: 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; Kaldu bakso;
Sup bakso matzo; 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
Alamat Pemohon

: DID2022058665
: 09/08/2022 14:05:05
:
: KHOLIQ

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Desa Wedani RT.07 RW.03 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur, 61171
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALMADURIGOLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan putih
: 25
: ===Sarung tenun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058666
: 09/08/2022 14:05:57
:
: Lemon Inc.

540 Etiket

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 - 1205
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOMOYO & Logo
: MOMOYO = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 9
: ===Perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang perancangan dan
pengelolaan program pendidikan; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola,
mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi,
serta jaringan komputer internal dan global; Video game; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game;
kartu game komputer; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan
perekam audio dan video, televisi, dan set top box; perangkat elektronik untuk melacak dan memonitor aktivitas fisik;
perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
komputer pendidikan; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel;
perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan interaktif; perangkat lunak permainan komputer;
perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan video komputer; periferal yang dapat dipakai
untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler; permainan gawai gerak yang dapat diunduh;
permainan internet (dapat diunduh); peta elektronik yang dapat diunduh; platform game (permainan); program komputer untuk
video dan permainan komputer; program permainan elektronik; program permainan komputer; program permainan komputer
interaktif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058667
: 09/08/2022 14:08:24
:
: PT.Errita Pharma

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pendeuy Rt.04/Rw.07, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40394
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Erbost
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: orange tua, orange muda, kuning muda, coklat muda
: 5
: ===sediaan multivitamin===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058668
: 09/08/2022 14:09:00
:
: CV. PANCANAKA ELEKTRONIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BULUREJO RT. 007 RW 001 KELURAHAN BULUREJO KECAMATAN DIWEK
KABUPATEN JOMBANG, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61471
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ittaQi
: ITTAQI = BERTAQWA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 9
: ===Antena HDTV; Cakram padat video (VCD); Kabel HDTV; Kamera CCTV; Peralatan listrik dan elektronik; Perangkat
Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat lunak untuk pemrograman televisi (TV)
interaktif yang dipersonalisasi dan untuk digunakan dalam menampilkan dan memanipulasi media visual gambar grafik teks
foto ilustrasi animasi digital klip video rekaman film dan data audio; Relay untuk stasiun radio dan TV; Sistem konferensi video
dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP,
kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari
perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor,
kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai satu unit; Speaker aktif dan pasif; Tampilan layar LED untuk televisi;
Televisi LED; Televisi tabung sinar katoda; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi manual pemilik kendaraan dan
perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; driver speaker; kabinet untuk speaker; kamera konferensi
video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kaset magnetik kosong untuk tape recorder; komputer dan perangkat lunak
telepon selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; loudspeakers;
mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; penerima televisi [TV set]; peralatan penyiaran elektronik; peralatan
telekomunikasi elektronik; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perlengkapan speaker; prosesor sinyal audio elektronik
untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal untuk speaker; sistem loudspeaker; sistem speaker yang
terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; speaker audio pintar yang dikendalikan
dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker nirkabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar
media portabel; tape recorder; televisi [LED] pemancar cahaya; tempat speaker audio; unit loudspeaker; wirelless portable
speaker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058669
: 09/08/2022 14:09:32
:
: Indah Fajarwati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Tangerang Regency I Blok NB 9 No.29 Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota
Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sofindah Food & Beverages
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru & Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar,
ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan; katering makanan dan minuman; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058670
: 09/08/2022 14:10:16
:
: PT BANGUN RANCANG INDONESIA KITA

540 Etiket

: Jl. Bendi Besar No. 36, RT.007, RW.010, Kel.Kebayoran Lama Utara,
Kec.Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

Halaman 316 dari 854

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BRIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 20
: ===alat kelengkapan pintu, bukan dari logam; baut pintu, bukan dari logam; gagang pintu dari kayu; gagang pintu dari plastik;
gagang pintu kaca; gagang pintu porselen; gagang pintu, bukan dari logam; pelat pintu, bukan dari logam; pengencang pintu,
bukan dari logam; penutup pintu, bukan dari logam, non-listrik; pintu berhenti dari kayu; pintu berhenti dari plastik; pintu untuk
furnitur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058671
: 09/08/2022 14:11:36
:
: CV. HERBAL INDO UTAMA (HIU) GROUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Surodadi, RT.004, RW.002, Desa Gondowangi, Kec.Sawangan, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah, 56481
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Volagen
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Kultur probiotik, preparat dan zat; Makanan dan
Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan
minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Minuman
berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa
untuk pelangsing; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin
untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis;
Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal;
Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman
suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
stamina dan kecantikan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk keperluan medis;
Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan
mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai
suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen
zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi
untuk keperluan manusia; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; antioksidan [suplemen makanan]; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk
bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah;
campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk
tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk;
makanan bebas gluten diadaptasi 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 diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan
homogen diadaptasi untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan terliofilisasi diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan medis; makanan untuk
penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; mengobati; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah
diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman
medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman obat; minuman obat herbal; minuman pengganti
elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman suplemen diet; minuman
suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis;
minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi
untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk
keperluan medis; minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; obat-obatan antibakteri; obat-obatan farmasi; obatobatan kardiovaskular; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; preparat dan zat
mineral untuk keperluan medis; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis;
sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan zat vitamin; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen gizi dalam
bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk
untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi
terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen makanan berbasis protein; suplemen

740
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makanan bubuk; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dengan
efek kosmetik; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan terdiri dari mineral;
suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen minuman kolagen; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk
membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet yang
terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk
mikroorganisme; 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

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058672
: 09/08/2022 14:12:48
:
: PT. FUJI PRESISI-TOOL INDONESIA

540 Etiket

: Ejip Industrial Park Plot 3B-2,
Jl. Cisokan 2, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat
: 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 dan Lukisan
: F.P.I Tool
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye
: 40
: ===konstruksi mesin kustom; pembuatan cetakan kustom untuk digunakan dalam industri; pembuatan kustom; perakitan
bahan kustom===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J162022058673
: 09/08/2022 14:13:01
:
: I MADE SABDA DWIPAYANA PUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.BAY PASS NGR RAI, GG TEGES GEDE MUMBUL BENOA KEL/DESA BENOA
KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG BALI. 80361, Kabupaten
Badung, Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DISCOVERY BALI YATRA WISATA "see more with us" dan LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANYE; BIRU TUA; BIRU MUDA; PUTIH;
: 39
: ===jasa konsultasi perjalanan; jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan rincian paket liburan, jasa advis rincian paket
perencanaan liburan, paket wisata perjalanan liburan, jasa pengaturan paket perjalanan wisata liburan; jasa perjalanan wisata;
jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata; konsultasi perjalanan; melakukan
atau mengawal tur perjalanan; melakukan tur perjalanan wisata; memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan
informasi perjalanan wisata, melalui Internet; mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur tur dan
wisata perjalanan wisata; mengatur visa perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke luar
negeri; menyediakan kendaraan untuk wisata dan perjalanan; reservasi perjalanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058674
: 09/08/2022 14:13:07
:
: PT PROJASA CITA NUSANTARA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Pulau Batanta No. 18B, Kota Denpasar, Bali, 80113
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket

Halaman 318 dari 854

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: PROJASA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Dan Merah
: 45
: ===jasa pendaftaran dokumen tentang catatan publik resmi [layanan hukum]; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa
penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian untuk pengacara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058675
: 09/08/2022 14:16:27
:
: Antonius Jusuf Johari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Gading Indah Blok M no.4 Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OYAYANG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 29
: ===olesan terbuat dari minyak nabati===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058676
: 09/08/2022 14:16:30
:
: PT. JAYABRIX INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Deandels No.65, Paciran, Lamongan
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JPIPE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 19
: ===Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa
bercabang, bukan dari logam; pipa beton; pipa dan saluran tanah liat; pipa dan saluran terra cotta; pipa drain keramik; pipa
drainase, bukan dari logam; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa kayu untuk bangunan; pipa plastik untuk
keperluan pipa ledeng; pipa saluran yang terbuat dari beton, gerabah atau batu pasir; pipa saluran, bukan dari logam; pipa
selokan, bukan dari logam; pipa semen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058677
: 09/08/2022 14:17:00
:
: ABDUL AZIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN H SAABA GG MONENG RT 002 RW 02 KEL. MERUYA SELATAN KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11650
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kebab Sadiz
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah, Hijau, Hitam, Coklat, Kuning
: 43
: ===Jasa penyedia makanan Kebab===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 319 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058678
: 09/08/2022 14:17:08
:
: Vivo Mobile Communication Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.1, vivo Road, Chang'an,
Dongguan, Guangdong,
China
: 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
: iQOO
: iQOO : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 12
: ===Kendaraan transportasi yang bergerak secara otonom; Mobil tanpa pengemudi (mobil otonom); mobil; mobil hybrid; mobil
listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058679
: 09/08/2022 14:17:14
:
: PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Golden Madrid I Blok E No. 36, JL. Letnan Sutopo BSD, Rawa Mekar Jaya,
Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Blosat 240 SL
: Tidak Ada Terjemahan

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
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058680
: 09/08/2022 14:18:18
:
: Matsui Koshi Limited

540 Etiket

540 Etiket

: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110,
British Virgin Islands
: Mirfahry Hafiz S.H., M.H.
: Elevate Law Office, Ruko Zena at the Mozia Blok M1 No. 5, Jl. Bumi Botanika, BSD
City, Pagedangan, Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 29
: ===Buah-buahan dalam kaleng; Jeli; Minuman susu cair; Minuman yoghurt; Minuman-minuman berbahan dasar susu
mengandung teh; Minyak yang dapat dimakan; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Sayuran dalam kaleng;
Sediaan kacang; Selai; Susu beraneka rasa; Susu cair dalam kemasan; Susu kaleng; Susu protein; Yoghurt; agar-agar siap
saji; agar-agar*; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; jeli siap saji; kacang dengan rasa;
kacang kaleng; kacang panggang; kacang, dikeringkan; kacang, kalengan; keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar;
keju lembut; keju matang; keju susu kambing; keju yang diawetkan; krim; krim keju; krim non-susu (krim yang terbuat dari
minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar
kentang; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan manisan buah; mentega; minuman susu dengan rasa
cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu
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kedelai; produk daging olahan; produk makanan laut olahan; produk susu; saus keju; stik keju; susu; susu bubuk*; susu cair
atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu kental; susu lanjutan untuk anak kecil; susu segar; susu skim;
telur*===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058681
: 09/08/2022 14:18:21
:
: Ahmad Riyadh UB, SH. MSi. Ph.D

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Magersari Pondok Jati X-30, RT 044 RW 006, Kelurahan Magersari, Kecamatan
Sidoarjo,, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61212
: Nasir Abdullah Dahdah S.H.,
: Jalan Sasak No 23 Semampir Kota Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANANDA + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Abu-abu
: 25
: ===Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin;
Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; sarung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D242022058682
: 09/08/2022 14:18:27
:
: Dr. YAN MARLI, M.Pd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. INDUSTRI GG. INDRABAYU 15 KR. PANAS, RT/RW 002/003 AMPENAN
SELATAN, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Clini
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Biru Dongker, Putih
: 32
: ===air mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058683
: 09/08/2022 14:19:51
:
: Sompasook Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 188/5-7, 17 Charasmuang Rd., Wang Mai Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok
: 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
: ThaiThai Boat Noodles
: Merupakan suatu penamaan. Transliterasi huruf Thailand “ไทยไทย” adalah “ThaiThai”.
Meskipun huruf Thailand “ไทย” berarti kebangsaan Thailand atau bahasa Thailand, huruf Thailand
“ไทยไทย” tidak memiliki arti di Thailand.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Hitam, dan Putih
: 43
: ===jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: D222022058684
: 09/08/2022 14:20:16
:
: Fenni Setiawati

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 321 dari 854

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pondok Bambu Asri Timur III No. 19, RT/RW 003/009, Kel/Desa Pondok Bambu,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 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; Jasa kedai kopi; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam
bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge
koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran,
yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Kedai kopi; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan restoran yang
diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran
cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza
dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang
menyediakan se'i; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; delicatessens [restoran]; hotel,
motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan
bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran;
kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan
kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar;
layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran;
layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan
makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk
restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia;
layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan
restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan
restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para
tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan fasilitas
restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai
jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web;
penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu,
memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan
komputer dan jaringan informasi global; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan
katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]===
===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan
campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis
cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao
dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Ekstrak kopi malt; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi
terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan
disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan
biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi,
ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman Kopi Hawai; Minuman
berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman dengan bahan dasar kopi,

740

Halaman 322 dari 854

coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sediaan sayuran
untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi;
biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran kopi berbentuk kristal
sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan Chicory; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih
dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi
kopi; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kantong kopi, terisi; kapsul kopi ginseng,
terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi
bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan;
kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup
dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie kering bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba,
jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao;
minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi
dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar
kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; pengganti kopi berbahan dasar
chicory; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.;
polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; sawi putih [pengganti kopi];
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaansediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger);
teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058685
: 09/08/2022 14:21:46
:
: LISA ANGGRAINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN DHARMA HUSADA INDAH BARAT 2/A - 130 RT. 008 RW. 004 KEL. MOJO
KEC. GUBENG, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60285
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Value
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 11
: ===korek api *; korek api gas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058686
: 09/08/2022 14:24:48
:
: PT PANEN MAJU BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wisma Staco Jalan Casablanca Kav. 18, Menteng Dalam, Tebet, Menteng Dalam,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REIHAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Hitam, Orange
: 29
: ===minyak goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022058687
: 09/08/2022 14:25:41
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 323 dari 854

730

Nama Pemohon

: PT ABC President Indonesia

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: EightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31, Unit A-H Jl. Casablanca Raya
Kav 88, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870
: Fortuna Alvariza S.H.,
: FAIP Advocates & IP Counsels Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHOCO TEA TIME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 29
: ===Hasil produksi susu; Minuman susu cair; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari keseluruhan
atau terutama susu; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur
biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Susu dan
produk susu; Susu yang mengandung rasa; Yogurts dengan rasa; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar
yogurt; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu dengan rasa teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; persiapan
berbahan dasar susu untuk membuat minuman; produk susu; susu; susu dan minuman susu; susu dan produk hasil olahan
susu; susu fermentasi; susu sapi; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan lama); teh susu
berbahan dasar susu; yoghurt berdasarkan pengganti susu; yogurt Yunani; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak; yogurt
untuk anak-anak; yogurts rasa buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058688
: 09/08/2022 14:25:43
:
: CV REPAY FARMERS MARKET

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Leuwi Pari RT 004 RW 002 , Desa Cibadak , Kecamatan Cibeber, Kabupaten
Cianjur, Provinsi Jawa Barat , Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RFM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 30
: ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras
organik; Beras padi liar; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Kue-kue dari
bahan beras; 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; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong);
beras hitam; beras merah; beras putih; karak beras; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue
beras; mie beras; roti dari tepung beras; sirup beras merah [pemanis alami]; tepung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit C1DEF1, 13f, Building 5, 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai City
: 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
: FAIRIEMOR logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 29, 30
: ===Sediaan kacang; Tahu; bahan makanan berbahan dasar ikan; daging; jamur, diawetkan; jeli untuk makanan; lemak yang
bisa dimakan; makanan ringan berbahan dasar buah; minuman susu, susu sebagai komponen utama; pangsit berbahan dasar
kentang; pengaturan buah olahan; sayuran beku-kering; sayuran dikalengkan; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan;
selubung sosis, alami atau buatan; sosis hot dog; susu; susu kedelai; telur*===

740

: DID2022058689
: 09/08/2022 14:26:24
:
: Shanghai FairieMor Food Corp., Ltd.

540 Etiket

Halaman 324 dari 854

===Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Mie; Vermiseli pita; bahan pengikat untuk es krim; bihun [mie];
bumbu; garam untuk memasak; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gula; gula-gula; hidangan kering beku dengan
bahan utama pasta; kopi; madu; makanan ringan berbasis sereal; makanan siap saji berbahan dasar mie; minuman berbahan
dasar teh; nasi instan; penyedap makanan, selain minyak esensial; persiapan sereal; ragi untuk pasta===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058690
: 09/08/2022 14:27:13
:
: Wawan Setiawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Boreas RT005 RW002 Kel. Kaliangsana Kec. Kalijati Kota Subang,
Kabupaten Subang, Jawa Barat
: Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
: Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CEMILAN EMAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat - Kuning - Oranye dan Putih
: 30
: ===Keripik Bawang; Keripik produksi gandum; Kerupuk Gendar; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan
bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan
dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; keripik nasi; keripik pangsit; kerupuk singkong; kue basah; kue kering;
makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; pangsit ubi jalar beku; 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

740

Alamat Pemohon

: J162022058691
: 09/08/2022 14:27:47
:
: Ida Ayu Putu Santi Purnamawati, Gede Amatya Ananta

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Gunung Soputan I Gang Pondok Kakul No 2, Abiantimbul Kelurahan/Desa
Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Bali.80117, Kota
Denpasar, Bali, 80117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning, putih
: 45
: ===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; Konsultan hukum; Konsultasi hukum
dan hubungan industrial; Konsultasi perizinan usaha mikro dan kecil (IUMK); jasa hukum yang berkaitan dengan pembentukan
dan pendaftaran perusahaan; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan perlindungan merek dagang; jasa mediasi perceraian; jasa pembuatan akta tanah [layanan hukum]; jasa penasehatan
dan konsultansi mengenai masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang
berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan
hukum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan hukum; mediasi perceraian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058692
: 09/08/2022 14:27:53
:
: PT FUJI ELEVATOR INDONESIA

Alamat Pemohon

: Jl. Asia No. 13/23, Medan 20214, Kota Medan, Sumatera Utara, 20214

740

540 Etiket

Halaman 325 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Herry Trismono S.H.,M.H.,
: Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

Tipe Merek
Nama Merek

:
Merek Kata dan Lukisan
: FUJI dan logo segitiga merah dan PTFUJI ELEVATOR INDONESIA - the vertical transportation people
dan 富士エレベーター ( FUJI ELEVATOR )
: huruf kanji : 富士エレベーター ( FUJI ELEVATOR )

566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, merah, hitam, putih.
: 37
:
===Instalasi dan perbaikan sistem jaringan; Instalasi, konstruksi, pemeliharaan, servis dan perbaikan sistem teknologi energi
yang terbarukan; Jasa nasehat yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan kendaaran.; Jasa-jasa perbaikan dan
perawatan untuk mesin-mesin konstruksi; Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung,
jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi
gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.; Konstruksi dan perbaikan gedung;
Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior bangunan; Memberikan
bantuan teknis, yaitu, saran teknis mengenai instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik atau elektronik, peralatan
dan perangkat yang digunakan untuk operasi industri otomatis atau sebagian otomatis; Pemasangan dan perbaikan lift;
Pemasangan perangkat pembangkit tenaga surya dan sistem pembangkit tenaga surya; Perbaikan atau pemeliharaan mesin
dan peralatan kantor; Perbaikan atau pemeliharaan mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan dan penguatan
bangunan dan struktur lainnya; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); informasi perbaikan; instalasi dan
perbaikan pipa; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alat kontrol suhu; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan catalytic
converter; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan eskalator; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kontrol elektronik;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penerangan listrik; jasa instalasi untuk lift dan lift; jasa instalasi, pemeliharaan
dan perbaikan; jasa konstruksi, pemeliharaan, pembersihan dan perbaikan; jasa konstruksi, perbaikan, pemeliharaan dan
pemasangan; jasa pemasangan dan perbaikan kelistrikan serta pengkabelan dan pengkawatan untuk pemukiman, -untuk
industri, -untuk komersil; jasa pemasangan instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan mesin dan peralatan kantor; jasa
pemasangan yang berkaitan dengan modernisasi mesin, peralatan mesin dan sistem otomatis untuk merawat dan memproses
logam; jasa pemeliharaan adalah perbaikan dan pemeliharaan kapal; jasa pemeliharaan dan perbaikan; jasa pemeliharaan
dan perbaikan gedung disediakan oleh tukang; jasa perbaikan; jasa-jasa dukungan teknis, yaitu, advis teknis yang terkait
dengan pemasangan sistem dan suku cadang keamanan rumah dan otomasi.; konstruksi dan perbaikan bangunan dan
struktur lainnya; konstruksi dan perbaikan rumah; konsultasi terkait dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat keras komputer; konversi kapal pesiar dan kapal, renovasi, perbaikan dan perbaikan; layanan konsultasi di bidang
konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan lift
penumpang; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan keamanan dan keselamatan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan mekanik dan listrik; layanan perakitan
yang berkaitan dengan pemasangan mesin dan peralatan mesin untuk merawat dan memproses logam; layanan perakitan
yang berkaitan dengan pemasangan mesin press untuk memproses logam; memberikan informasi yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan sarana KA kereta api; memberikan saran yang berkaitan dengan layanan pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan; menyediakan informasi online terkait dengan konstruksi bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan;
menyediakan informasi termasuk online mengenai pembangunan gedung dan jasa perbaikan dan pemasangan; pekerjaan
konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem kelistrikan; pemasangan dan perbaikan alat listrik;
pemasangan dan perbaikan lift; pemasangan dan perbaikan mesin dan peralatan bisnis dan kantor; pemasangan elevator
penumpang; pemasangan lift; pemasangan tanda-tanda visual, tanda-tanda listrik, tanda-tanda non-listrik, tanda-tanda
elektronik dan tanda-tanda digital; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan instrumen pengukur dan pengujian;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan instrumen pengukur, pensinyalan dan pemantauan; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan drive listrik dan sistem drive untuk mesin; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan elevator
penumpang, trotoar bergerak, jembatan penumpang, tangga bergerak, dan lift tangga; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan jembatan penumpang; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan lift tangga; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan mesin bongkar muat; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan listrik dan elektronik;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan hidrolik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik dan
elektronik untuk digunakan di bidang otomasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan otomasi bangunan;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan otomatis untuk membuka dan menutup jendela; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan otomatis untuk membuka dan menutup skylight; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan yang dioperasikan secara mekanis untuk membuka dan menutup jendela; pemasangan, pemeliharaan
dan perbaikan peralatan yang dioperasikan secara mekanis untuk membuka dan menutup skylight; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat listrik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan trotoar yang bergerak; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan aparatus yang dioperasikan
secara mekanis untuk membuka dan menutup jendela, lampu kipas, skylight dan flap ventilasi; pemasangan, pemeliharaan,
dan perbaikan mesin; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan saluran, selang dan pipa bertekanan tinggi untuk sistem
hidrolik; pemasangan, penggantian, penggantian dan perbaikan kunci; pemasangan, perawatan dan perbaikan lift
penumpang; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin pengisian kontainer; pemasangan, perawatan dan perbaikan
peralatan otomatis untuk membuka dan menutup penutup ventilasi; pemasangan, perawatan dan perbaikan peralatan untuk
pengiriman barang; pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara; pembangunan dan perbaikan gudang;
pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin; pemeliharaan dan perbaikan ski; pemeliharaan dan perbaikan starter untuk motor
dan mesin; pemeliharaan dan perbaikan transmisi hidrostatik; pemeliharaan dan perbaikan transmisi hybrid; pemeliharaan dan
perbaikan transmisi manual; pemeliharaan dan perbaikan transmisi power shift; pemeliharaan dan perbaikan yang aman;
penyewaan dan perbaikan pabrik, peralatan untuk digunakan dalam teknik sipil, mekanik dan listrik; perawatan dan perbaikan
mesin; perawatan dan perbaikan pesawat yang terhubung ke darat; perawatan, servis, penyetelan dan perbaikan motor dan
mesin; perbaikan mesin; perbaikan alarm; perbaikan atau pemeliharaan elevator [lift]; perbaikan atau pemeliharaan generator
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listrik; perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; perbaikan atau pemeliharaan konveyor; perbaikan atau
pemeliharaan lift penumpang; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan budidaya; perbaikan atau pemeliharaan
mesin dan peralatan konstruksi; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan sistem manufaktur semi-konduktor; perbaikan atau
pemeliharaan peralatan konstruksi; perbaikan atau pemeliharaan peralatan listrik konsumen; perbaikan atau perawatan motor
listrik; perbaikan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan as roda dan bagiannya; perbaikan dan pemeliharaan bangunan
tempat tinggal; perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor; perbaikan dan pemeliharaan generator listrik; perbaikan dan
pemeliharaan instalasi elektronik; perbaikan dan pemeliharaan kapal; perbaikan dan pemeliharaan kompresor; perbaikan dan
pemeliharaan kontainer transportasi; perbaikan dan pemeliharaan mesin industri; perbaikan dan pemulihan barang-barang
rumah tangga; perbaikan kabinet; perbaikan lift; perbaikan lift tailboard; perbaikan mesin dan motor; perbaikan mesin dan
peralatan kantor; perbaikan mesin dan peralatan pengerjaan logam; perbaikan mesin industri; perbaikan mesin kendaraan,
perawatan mesin dan perawatan mesin prediktif, dan layanan perbaikan troubleshooting; perbaikan mesin konstruksi;
perbaikan peralatan bangunan; perbaikan peralatan bisnis elektronik; perbaikan peralatan elektronik; perbaikan peralatan
listrik dan instalasi elektroteknik; perbaikan peralatan listrik konsumen; perbaikan saluran listrik; perbaikan truk forklift;
perbaikan, pembaruan, pemugaran dan modernisasi bangunan; perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan mobil; servis dan
perbaikan alat pengangkat; servis dan perbaikan platform akses mekanis; servis dan perbaikan platform kerja yang
meninggi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058693
: 09/08/2022 14:28:22
:
: MUHAMMAD KODRAT SANTOSO, BAHTIYAR ISTIYARNO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN RAPAK REJO, RT. 001/RW. 000, DESA KERTA BUANA, KEC.
TENGGARONG SEBERANG, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
75572
: 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
: PERISAI MANTRA + LOGO
: PERISAI MANTRA = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Merah
: 9
: ===Perangkat lunak keamanan dunia maya; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer;
perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058694
: 09/08/2022 14:28:48
:
: Mohammad Wildan Aldiansyah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Sukosari Lor, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, 68271
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Harverse
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Putih
: 31
: ===Bertelur untuk tujuan pertanian; Kedelai untuk pakan hewan; bayam, segar; kura-kura bercangkang lunak, hidup; labu,
segar; lobster berduri, hidup; sorgum; spora untuk keperluan pertanian; telur ulat sutera; ulat sutera===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058695
: 09/08/2022 14:29:54
:
: Sompasook Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 188/5-7, 17 Charasmuang Rd., Wang Mai Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok
: Budi Rahmat S.H.,
: Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
:

740

540 Etiket

540 Etiket
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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

ThaiThai (in Thai characters) by YUZU GROUP
: Merupakan suatu penamaan. Transliterasi huruf Thailand “ไทยไทย” adalah “ThaiThai”.
Meskipun huruf Thailand “ไทย” berarti kebangsaan Thailand atau bahasa Thailand, huruf Thailand
“ไทยไทย” tidak memiliki arti di Thailand.
: Coklat, Hitam, dan Putih
: 43
: ===jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman===
: JID2022058696
: 09/08/2022 14:30:12
:
: PT ZEN SUNG INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Dea Tower I, Lantai 2, Suite 201, Jl. Mega Kuningan Barat, Kav. E4.3 No. 12, Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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
: Parrot Insurance Reimagined
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hijau, kuning, biru, hitam, putih
: 35
: ===Administrasi dan manajemen usaha; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Pemasaran dan periklanan pada jasa
keuangan dan asuransi; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena
lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis; layanan
administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi;
layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; manajemen bisnis agen dan broker
asuransi berdasarkan outsourcing; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; proses administrasi klaim
asuransi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058697
: 09/08/2022 14:30:29
:
: Lemon Inc.

540 Etiket

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 - 1205
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOMOYO & Logo
: MOMOYO = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 41
: ===Jasa penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat
diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui internet; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Menyediakan
penggunaan sementara permainan interaktif yang tidak dapat diunduh; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan
telepon pintar; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan video dan musik online di bidang
permainan; game on-line; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler;
layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet;
menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games) online; organisasi permainan dan kompetisi; penyewaan
peralatan game===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058698
: 09/08/2022 14:31:15
:
: PT Mitra Anugerah Rezeki Sumatera

Alamat Pemohon

: Jln Wahidin No. 271A, Kel Pandau Hulu II, Kota Medan, Sumatera Utara, 202111

540 Etiket

Halaman 328 dari 854

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT Mitra Anugerah Rezeki Sumatera ( Mars Holiday )
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua dan Oranye
: 39
: ===Jasa perjalanan wisata dengan menggunakan mobil offroad; Pengaturan perjalanan wisata; Penyediaan informasi, berita,
dan komentar dalam bidang perjalanan dan wisata; Perjalanan wisata (pariwisata); informasi on-line dan layanan pemesanan
di bidang perjalanan wisata; jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan rincian paket liburan, jasa advis rincian paket
perencanaan liburan, paket wisata perjalanan liburan, jasa pengaturan paket perjalanan wisata liburan; jasa pemesanan tiket
kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan
perjalanan wisata dalam air; jasa penjualan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa
perjalanan wisata udara; konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; melakukan
perjalanan wisata wisata dengan bus; melakukan tur perjalanan wisata; memberikan informasi kepada wisatawan yang
berkaitan dengan wisata dan wisata perjalanan wisata; memberikan informasi perjalanan wisata, melalui Internet; mengatur
dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata;
mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur kunjungan, perjalanan sehari, dan perjalanan wisata; mengatur
layanan transportasi untuk perjalanan, perjalanan sehari dan wisata keliling; mengatur perjalanan, wisata, dan kapal pesiar;
mengatur transportasi untuk perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata; mengatur wisata perjalanan dan kapal pesiar;
mengatur wisata perjalanan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; pemesanan dan pemesanan transportasi
untuk perjalanan wisata; pemesanan perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; pemesanan tur perjalanan wisata melalui agen;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjalanan wisata===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058699
: 09/08/2022 14:31:49
:
: PT BANGUN RANCANG INDONESIA KITA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bendi Besar No. 36, RT.007, RW.010, Kel.Kebayoran Lama Utara,
Kec.Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 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
: BRIK MIX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 19
: ===Precas Beton; batu bata beton; beton; beton siap pakai; beton tahan api; dinding beton; dinding beton untuk bangunan;
lantai beton; panel beton; pilar beton; pipa beton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058700
: 09/08/2022 14:31:54
:
: PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Komodo 24 GR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===pestisida===

740

740

540 Etiket

Ruko Golden Madrid I Blok E No. 36, JL. Letnan Soetopo BSD, Rawa Mekar Jaya,
Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15310
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058820
: 09/08/2022 16:54:01
:
: Adrian Hartanto Ichsan, Willy Darmawan Utomo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tentara Pelajar 8, Kelurahan Temanggung 1, Kecamatan Temanggung,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, 56212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QUERY COFFEE EATERY ROASTER + LOGO
: QUERY COFFEE EATERY ROASTER adalah suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 30
: ===Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan
aroma buah-buahan berbentuk serbuk; kopi; teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

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
: 25
: ===Baju renang; Celana; Gesper; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak
khas Jepang dan sandal; baju; baju dalam; baju kaos (t-shirt); baju olahraga; baju renang one-piece; celana dalam; celana
dalam [pakaian]; celana dalam wanita; celana pakaian; celana panjang; celana renang; celana untuk olahraga; jaket [pakaian];
kaos kaki; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; sandal; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan; sepatu
olahraga; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058821
: 09/08/2022 16:54:52
:
: SON DO HEON

: JID2022058822
: 09/08/2022 16:57:03
:
: NURUL AZIZAH ARIADITA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TMN MERUYA ILIR BLK I-3/18 RT 003 RW 07 KEL. MERUYA UTARA , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapoer Mbak Nurul
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah, Biru, Abu-abu, Hitam
: 43
: ===Katering makanan dan minuman; Penyediaan katering; jasa katering; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa restoran dan katering; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk institusi;
katering yang menyediakan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2022058823
: 09/08/2022 16:59:55
:

540 Etiket

Halaman 330 dari 854

730

Nama Pemohon

: PT PUTRAMAYA ABADI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. K.H. Hasyim Ashari No.1G Jakarta Pusat 10130
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STOP’N’GO SINCE 1989 & Logo
: STOP’N’GO SINCE 1989 = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, cokelat dan putih.
: 37
: ===layanan perbaikan sepatu; perbaikan sepatu dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan sepatu, tas
dan ikat pinggang; perbaikan tas atau kantong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058824
: 09/08/2022 17:00:35
:
: Jefferson Ivan Chandra, Jesslyn Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Bukit Indah AA-01/36, RT/RW 002/009, Kel Babatan, Kec Wiyung, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60227
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Pixelate
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Emas
: 41
: ===Jasa studio fotografi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058825
: 09/08/2022 17:02:02
:
: PT TIGA KARYA MEDIKA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL SWAKARSA III MASURRAYA RESIDENCE BLOK A NO 2 RT 02 RW 04
KELURAHAN JATIBENING BARU KECAMATAN PONDOK GEDE , Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: MASKOT CAPTAIN SUNAT 3D DENGAN 4 POSE
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH#cc0000 CMYK : 13, 100, 100 4, RGB : 204,0, 0 BIRU#333399 CMYK : 95,96,0, 0 RGB :51, 51, 151, 0 KUNING
#cccc00 CMYK :25, 9, 100, 0 RGB : 204, 204, 0 PUTIH#ffffff CMYK : 0,0,0,0 RGB : 255, 255, 255 HITAM#333333 CMYK :
69, 63, 62, 58 RGB : 51, 51, 51
: 44
: ===Jasa keperawatan; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa layanan perawatan kesehatan
melalui terapi di rumah terapi; Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan kesehatan; Layanan perawatan
kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan (wellness); Menyediakan
berita mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi melalui Internet
dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan dengan
perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; Pelayanan keperawatan
medis; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; informasi medis; jasa khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa
klinik; jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa-jasa dibidang kedokteran dan
kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa yang terkait dengan
khitan/sunat; keperawatan, medis; klinik khitan/sunat; konseling kesehatan; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh
dokter dan tenaga medis khusus lainnya; konsultasi kesehatan; konsultasi medis; layanan dokter; layanan informasi medis
disediakan melalui Internet; layanan keperawatan anak; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis
keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan konsultasi

740

Halaman 331 dari 854

yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan bedah; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan
panggilan rumah medis; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pusat kesehatan; layanan
telemedicine; memberikan informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan
informasi medis; memberikan informasi medis melalui situs web; 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; memberikan informasi
yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan
medis; 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 pelatihan kesehatan; pelayanan medis;
penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan
informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan medis; perawatan [medis]; perawatan di
rumah-kunjungan; perawatan medis; rumah khitan/sunat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058827
: 09/08/2022 17:06:36
:
: FITRIAGUSTIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PLUIT PERMAI VIII / 2 RT 007 RW 004 KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN
JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HealingingTan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold (#A59358) dan Hijau (#2E593E)
: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barangbarang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan
barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote
book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen,
spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan
penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari
logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah
tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alatalat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar,
poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola
dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong
plastik, sampul plastik.; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku
tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Buku panduan referensi;
Materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi terkait
produk telepon seluler, asessories dan perangkat telepon seluler serta segala hal yang berkaitan dengan telepon seluler,
telepon pintar; 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; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk buku, majalah, berita berkala dan
pamflet; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur,
berita berkala, alat tulis menulis; buku; buku agama; buku bergambar; buku cetak; buku fiksi dan non fiksi tentang berbagai
topik; buku indeks; buku informasi; buku non-fiksi; buku peringatan perayaan; buku petunjuk untuk tujuan pengajaran; buku
petunjuk yang dapat dibaca secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca komputer untuk
digunakan dengan, dan dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan dapat dibawa
tercetak; buku referensi; buku seri fiksi dan non fiksi, buku komik, novel grafis, cerita dalam bentuk ilustrasi dan cerita buku
komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; buku sumber daya; buku tempel; cetakan dan buku; kertas untuk menyimpan
buku; majalah dibidang cerita buku komik, papan cerita dan karya seni; pembatas buku; penanda buku; penunjuk halaman
buku; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; seri buku fiksi dan non-fiksi; seri buku non-fiksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058828
: 09/08/2022 17:08:02
:
: PT Citra Garuda Putra

Alamat Pemohon

: Rukan Garden House Blok B No. 007, Bukit Golf Mediterania PIK, Kelurahan Kamal

740

540 Etiket

Halaman 332 dari 854

Muara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nusantara + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Latar belakang putih, lingkaran merah, huruf N putih, dan warna teks hitam
: 35, 38, 9
: ===Penyajian barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel===
===komunikasi radio; layanan komunikasi radio, telepon dan telegraf; layanan paging [radio, telepon atau alat komunikasi
elektronik lainnya]; telekomunikasi radio; transmisi dan penyediaan informasi terkait pesan atau musik atau video atau gambar
atau dokumen atau data atau teks melalui internet atau telepon seluler atau alat komunikasi lainnya; transmisi data dan
informasi dengan komputer dan alat komunikasi elektronik===
===Alat dan mesin komunikasi radio; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat
komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; alat komunikasi data yang
mengirimkan data dan informasi ke database; jaringan untuk interkoneksi sistem komunikasi; peralatan komunikasi radio
point-to-point; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio untuk penerbangan;
perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat
komunikasi satelit; perangkat komunikasi yang dapat dipakai; radio untuk jaringan komunikasi radio; satu set telepon,
peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima
digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio,
peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; sistem IT terintegrasi yang terdiri dari komputer, penyimpanan
komputer dan piranti keras jaringan dan piranti lunak untuk menghimpun infrastruktur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058829
: 09/08/2022 17:11:06
:
: SHINTA MAYANG PURNAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL CEMPAKA PUTIH BARAT XIII BLOK G8, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ala mamicu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat,Putih,Kuning
: 30
: ===kue untuk makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058830
: 09/08/2022 17:13:13
:
: CV. GUNA JAYA PRINT

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sesko AU No. 24, , Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat, 40391
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Guna Jaya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Biru Kuning
: 40
: ===Daur ulang kimia plastik-plastik; Daur ulang kimia sisa sampah/limbah; Dekontaminasi peralatan industri, yaitu,
dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, dan kolom penyulingan.; Ekstraksi mineral;
Industri pembuatan gula; Jasa Pembuatan keramik; Jasa Produksi Kardus; Jasa Produksi Kotak Kardus; Jasa Produksi Papan
kertas; Jasa Sablon; Jasa cetak bordir; Jasa cetak print; Jasa fabrikasi pembuatan botol; Jasa fabrikasi pembuatan kantong
plastik; Jasa fabrikasi pembuatan keramik; Jasa fabrikasi pembuatan peralatan makan, sendok, garpu dan piasu; Jasa
fabrikasi pembuatan tas; Jasa fabrikasi pembuatan wadah plastik; Jasa industri obat dan hasil-hasil farmasi; Jasa industri

740
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produk farmasi; Jasa informasi, saran dan konsultasi sehubungan dengan jasa-jasa fotografi tersebut di atas; Jasa
memproduksi jenis susu, makanan bayi, makanan yang mengandung susu bayi, makanan tambahan untuk bayi dan orang
dewasa, bubur bayi, bubur susu bayi, sereal dan suplemen; Jasa memproduksi makanan dan minuman; Jasa memproduksi
pakan ternak; Jasa mengolah bibit tanaman; Jasa pabrik pembuatan bir; Jasa pabrikasi pembuatan alat laboratorium; Jasa
pabrikasi pembuatan peralatan medis; Jasa pembuatan banner yang dibuat menurut pesanan; Jasa pembuatan dan perakitan
kustom perangkat semikonduktor, sirkuit terintegrasi, dan papan sirkuit; Jasa pembuatan lensa mata untuk kacamata sesuai
pesanan; Jasa pembuatan merchandise; Jasa pembuatan minuman beralkohol/minuman keras; Jasa pembuatan neon sign;
Jasa pembuatan piala; Jasa pembuatan pintu, kusen, jendela dari pvc dan logam; Jasa pembuatan plakat; Jasa pembuatan
sistem & instalasi pengolahan limbah; Jasa pembuatan stempel; Jasa pembuatan untuk kacamata, bingkai kacamata, tempat,
rantai, kotak dan tas kacamata sesuai pesanan; Jasa pengasah dan pemoles kacamata; Jasa pengemasan makanan dan
minuman; Jasa pengilangan; Jasa pengolahan barang tambang batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu
kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa pengolahan batu split; Jasa pengolahan ganggang; Jasa pengolahan kakao; Jasa
pengolahan makanan dan minuman; Jasa pengolahan/pembuatan roti-roti dan kembang gula; Jasa produksi beton; Jasa-jasa
konsultasi ialah: memberikan bantuan kepada para pelanggan dengan analisis data pemantauan air dan deteksi kebocoran;
Jasa-jasa pemampatan (kompresi) gas; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan produksi energi bersih dari akar rumput;
Jasa-jasa produksi petrokimia; Jasa-jasa untuk pengolahan minyak, pelumas dan gas; Konsultasi mengenai dekontaminasi
peralatan industri, yaitu, konsultasi mengenai kontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan,
dan kolom penyulingan.; Layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan pembuatan baterai; Layanan konsultasi dan
saran yang berkaitan dengan pembuatan bubur campuran berbahan dasar mineral (slurries); Layanan konsultasi dan saran
yang berkaitan dengan pembuatan elektroda; Layanan menjahit kustom dan merubah pakaian; Layanan produksi (produsen)
minuman beralkohol sesuai pesanan (kontrak); Layanan produksi (produsen) minuman rendah alkohol sesuai pesanan
(kontrak); Layanan produksi (produsen) minuman tidak beralkohol sesuai pesanan (kontrak); Manufaktur papan periklanan
sesuai pesanan; Menyediakan informasi di bidang produksi dan penyulingan minyak dan gas alam; Nembok (Membatik);
Pabrik pengolahan bibit tanaman; Pabrik produksi pakan ternak; Pandai Besi; Pekerjaan membuat pakaian; Pelapisan logam
dan laminating; Pembangkit Listrik Tenaga Air (hydro); Pembangkit Listrik Tenaga Angin; Pembangkit Listrik Tenaga Baru
Terbarukan (Renewable Energy); Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; Pembangkit Listrik Tenaga Solar (Surya);
Pembangkit Listrik Tenaga Uap; Pembangkit listrik dari energi matahari; Pembekuan daging; Pembesaran cetakan fotografi;
Pembuangan limbah domestik dan sampah; Pembuangan limbah industri dan sampah; Pembuatan pakaian; Pembuatan
produk baja ringan (atap baja, kanal c, truss ,hollow, Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium); Pembuatan 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; Pemolesan Perancis; Pemrosesan kain agar
menjadi lebih tebal dan kuat; Pemrosesan, pencampuran, produksi dan konversi petroleum dan bahan kimia; Pemrosesan,
pencetakan, dan reproduksi gambar fotografi dan digital; Pemrosesan, pengembangan dan pengiriman secara online untuk
gambar fotografi dan digita; Pencetakan film fotografi; Pencetakan gambar digital secara online ke kertas fotografi, buku
fotografi atau merchandise; Pengawetan daging; Pengawetan makanan dan minuman; Pengeringan, pengalengan,
pembekuan, pengasapan dan pengawetan bahan makanan; Pengolahan daging menjadi daging kebab; Pengolahan daging
mentah menjadi daging siap makan; Pengolahan dan pengerjaan kertas; Pengolahan madu; Pengolahan makanan;
Pengolahan plastik; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan peracikan warna, toning dan perawatan cat sesuai pesanan;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan perawatan anti karat dan pelapisan permukaan logam; Penyediaan informasi
yang berkaitan dengan perawatan permukaan logam; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan perlakuan
khusus bahan kimia; Penyediaan pembangkit listrik; Penyewaan mesin dan peralatan tekstil; Penyewaan mesin dan peralatan
untuk mengolah makanan atau minuman; Penyewaan mesin dan peralatan untuk pembuatan kayu, pengerjaan kayu, atau
pelapisan atau kayu lapis; Penyewaan mesin dan peralatan untuk pembuatan pulp, pembuatan kertas atau pengerjaan kertas;
Penyewaan mesin pembuat sepatu; Penyewaan mesin rajut; Penyiapan dan perawatan khusus bahan kimia; Peracikan
warna, pengencangan dan perawatan cat khusus; Perawatan anti karat dan pelapisan permukaan logam; Perawatan arsip
(kertas); Perawatan atau pengolahan kain, pakaian atau bulu, termasuk pengeringan; Perawatan bahan dalam bentuk logam;
Perawatan bahan, yaitu, perawatan hidrokarbon, hidrogen sulfida, gas yang mudah terbakar, arang, oligomer.; Perawatan
batu; Perawatan permukaan logam; Percetakan bahan periklanan; Percetakan brosur periklanan untuk pihak lain; Percetakan
sesuai pesanan nama dan logo perusahaan untuk tujuan promosi dan periklanan pada barang-barang untuk pihak lain;
Permak; Produksi (pembuatan) minyak dan gas; Produksi bio energi; Produksi dan penghasilan energi; Produksi energi dan
energi terbarukan; Produksi energi surya melalui pembangkit dan perlengkapan pembangkit tenaga listrik fotovoltaik; Produksi
penyulingan; Stimulasi sumur-sumur ladang minyak; Ulat/Ngulat (Menganyam); abrasi; anil; aplikasi film tipis pada permukaan
benda dengan cara kimia, mekanik, termal, termomekanis, deposisi uap kimia, deposisi uap fisik dan proses deposisi vakum;
aplikasi kustom pelapisan optik, transparan, reflektif surya dan tahan aus pada substrat logam, organik, dan mineral; aplikasi
pelapis menggunakan proses kimia, mekanik, termal atau termomekanis; aplikasi pelapis menggunakan teknik penyemprotan
plasma termal; aplikasi pelapis permukaan pelindung untuk mesin dan alat; aplikasi pelapis tahan aus pada logam dan plastik;
aplikasi pelapisan menggunakan teknik deposisi uap fisik; aplikasi pelapisan menggunakan teknik deposisi uap kimia; aplikasi
pelapisan menggunakan teknik deposisi vakum; balutan kulit; balutan kulit binatang; bangunan khusus mesin; bangunan
khusus mesin mobil; bangunan khusus sepeda motor; bekerja dari kulit dan bulu; bergabung dengan komponen menggunakan
perekat; bergabung dengan komponen menggunakan teknik pengelasan ultrasonik; boilermaking; buah menghancurkan; bulu
mengkilap; bulu mothproofing; burnishing oleh abrasi; busana adat bulu; campuran minyak atsiri untuk penggunaan
aromaterapi; campuran minyak mentah dan minyak sintetis; cetak benam; cetak biru; cetak offset; cetakan dan pengolahan
plastik; cetakan dari bahan plastik; chroming bumper kendaraan bermotor; countersinking; daur ulang bahan kimia; daur ulang
ban; daur ulang baterai; daur ulang baterai mobil; daur ulang botol minuman; daur ulang botol plastik; daur ulang botol
polietilen tereftalat [PET]; daur ulang busa polystyrene [EPS] yang diperluas; daur ulang gabus; daur ulang kabel listrik; daur
ulang kaca; daur ulang kaleng; daur ulang kantor peralatan listrik; daur ulang kapsul aluminium; daur ulang karton minuman;
daur ulang kartrid filter air; daur ulang kartrid tinta; daur ulang kartrid tinta untuk mesin fotokopi; daur ulang kartrid tinta untuk
printer; daur ulang kartrid toner; daur ulang kemasan aluminium; daur ulang kemasan tinplate; daur ulang kertas dan kardus;
daur ulang komponen listrik; daur ulang konverter katalitik; daur ulang lampu neon; daur ulang lembaran baja; daur ulang
limbah; daur ulang limbah biogen; daur ulang limbah dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; daur ulang limbah
mineral; daur ulang logam; daur ulang minyak goreng; daur ulang minyak industri; daur ulang minyak limbah; daur ulang
modul fotovoltaik; daur ulang pakaian; daur ulang pakaian untuk mendapatkan bahan untuk membuat serat sintetis; daur ulang
peralatan listrik; daur ulang peralatan rumah tangga listrik; daur ulang perangkat elektronik; daur ulang plastik; daur ulang
plastik polyethylene [HDPE] kepadatan tinggi; daur ulang plastik polystyrene [EPS] yang diperluas; daur
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ulang relay; daur ulang resistor; daur ulang sakelar; daur ulang sampah; daur ulang sampah dan sampah; daur ulang
semikonduktor; daur ulang sepatu; daur ulang sirkuit elektronik; daur ulang sirkuit listrik; daur ulang tekstil; daur ulang
transformer; daur ulang untuk tujuan penyeimbangan karbon; de-pengasaman kertas; dekontaminasi bahan berbahaya;
dekontaminasi limbah nuklir; demineralisasi air; desain cetak untuk orang lain; desalinasi air; detoksifikasi bahan berbahaya;
die casting; duplikasi CD; duplikasi DVD; duplikasi kaset video; duplikasi rekaman audio; duplikasi rekaman kaset; duplikasi
rekaman video; ekstruksi plastik; electroplating; email; enameling logam; enkapsulasi kimia dan dispersi bahan kimia
berbahaya; etsa kaca; etsa urutan nomor identifikasi yang dapat dilacak pada jendela mobil untuk mengidentifikasi mobil
tertentu yang pulih setelah pencurian; fabrikasi logam dan layanan finishing; finishing akrilik kendaraan; finishing dan
pelapisan tekstil; finishing kertas; finishing permukaan benda logam; fotofinishing; framing gambar; galvanisasi; generasi
energi listrik dari sumber gelombang, angin dan matahari; informasi perawatan material; informasi, saran dan layanan
konsultasi terkait dengan daur ulang limbah dan sampah; jahit; jasa cetak offset; jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan perakitan kustom perangkat semikonduktor, sirkuit terintegrasi, papan
sirkuit, dan komponen listrik dan elektronik; jasa konsultasi untuk daur ulang botol plastik; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pembangkitan energi listrik; jasa manufaktur; jasa menjahit; jasa pembuatan cairan untuk rokok elektrik; jasa
pembuatan celana; jasa pembuatan custom untuk orang lain di bidang kendaraan pesawat terbang; jasa pembuatan dan
perakitan kustom komponen listrik dan elektronik untuk digunakan pada peralatan komunikasi, telekomunikasi dan
pemrosesan sinyal audio; jasa pembuatan dan perakitan kustom yang terkait dengan bagian semi-konduktor dan sirkuit
terpadu; jasa pembuatan garam industri; jasa pembuatan garam olahan untuk keperluan memasak; jasa pembuatan jaket;
jasa pembuatan kustom untuk orang lain di bidang kendaraan penerbangan dan luar angkasa; jasa pembuatan kustom untuk
orang lain di bidang peluncur ruang; jasa pembuatan kustom untuk orang lain di bidang penguat roket; jasa pembuatan
kustom untuk orang lain di bidang sistem propulsi untuk pod mesin pesawat terbang; jasa pembuatan kustom untuk orang lain
di bidang sistem propulsi untuk unit pendorong; jasa pembuatan kustom untuk orang lain di bidang sistem tenaga penggerak
untuk motor dan mesin; jasa pembuatan pakaian dalam; jasa pembuatan pakaian hangat (sweater); jasa pembuatan pakaian,
kaos (pakaian), celana, pakaian dalam berdasarkan pesanaan (untuk orang lain); jasa pembuatan rokok elektrik; jasa
pemrosesan gas; jasa penjilidan, yaitu penjilidan buku; jasa perbaikan lingkungan, yaitu, pembuangan limbah [pengolahan];
jasa percetakan; jasa percetakan alat tulis; jasa percetakan dan perencanaan vinil; jasa percetakan seni rupa; jasa produksi
gas; jasa/layanan pembuatan dan perakitan yang dibuat menurut pesanana (custom) dan kontrak untuk orang lain di bidang
rokok eletrik dan baterai; kain pra-penyusutan; kain tahan api; keahlian meniup kaca; keramik kaca; kerja batu; klise foto;
konstruksi mesin kustom; konsultasi bidang pengolahan air; konsultasi di bidang pembangkit energi; konsultasi di bidang
pengolahan air; konsultasi di bidang produksi energi; konsultasi teknis di bidang produksi energi surya; 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; konversi energi limbah menjadi listrik [layanan daur ulang
energi]; konversi energi limbah menjadi uap [layanan daur ulang energi]; konversi substrat yang ditargetkan menjadi preparasi
kimia yang ditargetkan dengan pengobatan dengan sistem enzim; kulit bekerja; laminasi lembaran plastik; laminasi logam;
laminating; laser scribing; layanan bioremediasi; layanan cetak foto digital; layanan cryopreservasi; layanan dari teknisi gigi;
layanan daur ulang air dan desalinasi; layanan daur ulang bahan bakar nuklir; layanan daur ulang minyak goreng dan minyak
sayur; layanan fotokopi; layanan hidro mencelupkan; layanan informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pembangkitan
listrik dari energi gelombang; layanan menjahit kustom; layanan menyikat udara; layanan menyulam t-shirt; layanan
microenkapsulasi disediakan untuk orang lain; layanan mothproofing; layanan pabrikasi khusus untuk orang lain di bidang
sistem propulsi untuk kendaraan luar angkasa; layanan pabrikasi khusus untuk orang lain di bidang sistem propulsi untuk
pembalik dorong; layanan peleburan logam; layanan pelestarian untuk makanan dan minuman; layanan pembekuan untuk
orang lain; layanan pemeliharaan kompresor, turbin, dan pompa sentrifugal; layanan pemeliharaan peralatan di ladang minyak
dan gas; layanan pemisahan warna; layanan pemotongan heawan; layanan pemotongan kunci kustom; layanan pemrosesan
aseptik untuk minuman; layanan pemurnian air; layanan pencampuran parfum khusus; layanan pencelupan; layanan
pencetakan 3D; layanan pencetakan direct-to-garmen; layanan pencetakan dye-sublimation; layanan pencetakan hidrografi;
layanan pencetakan imersi; layanan pencetakan inkjet; layanan pencetakan lenticular; layanan pencetakan termografi;
layanan pencetakan transfer air; layanan pengelasan; layanan penggergajian; layanan pengikat dokumen; layanan
pengilangan minyak; layanan pengolahan air limbah untuk keperluan industri; layanan pengolahan limbah [layanan remediasi
lingkungan]; layanan pengolahan tanah, limbah atau air [layanan perbaikan lingkungan]; layanan pengukuran sumur,
pemantauan dan layanan pemeliharaan di ladang minyak dan gas; layanan pengukuran, pemantauan dan pemeliharaan
bahan kimia dan petrokimia; layanan perawatan bahan bakar; layanan perawatan material sehubungan dengan daur ulang;
layanan perawatan tanah [layanan perbaikan lingkungan]; layanan perbaikan cetakan; layanan pewarnaan; layanan reklamasi
pendingin; layanan rumah asap untuk makanan merokok; layanan sablon sutra; layanan sandblasting; magnetisasi;
memanggang dan mengolah kopi; membentuk komponen logam; memberikan informasi di bidang manufaktur makanan;
memberikan informasi perawatan material melalui situs web; memberikan informasi tentang pembuatan anggur; memberikan
informasi terkait daur ulang limbah; memberikan informasi terkait dengan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir; memberikan
informasi terkait dengan pengolahan karet; memberikan informasi terkait dengan ukiran perangko segel; memberikan
informasi terkait layanan foto-foto; memberikan informasi terkait layanan memperbesar foto; memberikan informasi terkait
layanan pencetakan foto; memberikan informasi terkait layanan pengolahan air; memberikan informasi terkait layanan
penjilidan buku; memberikan informasi terkait layanan penyelesaian kertas; memberikan informasi terkait layanan perawatan
kertas; memberikan informasi terkait pengembangan film fotografi; memberikan informasi terkait pengolahan keramik;
memberikan informasi terkait penyewaan alat pendingin udara; memberikan informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan
cetak; memberikan informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan pemadatan limbah; memberikan informasi terkait
penyewaan mesin dan peralatan pembuatan gelas; memberikan informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan penghancur
limbah; memberikan informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan pengolah kimia; memberikan informasi terkait
penyewaan mesin dan peralatan untuk mengembangkan, mencetak, dan memperbesar foto; memberikan informasi terkait
penyewaan mesin dan peralatan untuk mengolah makanan atau minuman; memberikan informasi terkait penyewaan mesin
dan peralatan untuk pembuatan bubur kertas, pembuatan kertas atau pembuatan kertas; memberikan informasi terkait
penyewaan mesin jahit; memberikan informasi terkait penyewaan mesin pengolah tembakau; memberikan informasi terkait
penyewaan mesin penjilid buku; memberikan informasi terkait penyewaan mesin rajut; memberikan informasi terkait
penyewaan mesin untuk membuat sepatu; memberikan informasi terkait penyewaan peralatan pendingin ruang untuk
keperluan industri; memberikan informasi terkait penyewaan peralatan pendingin ruang untuk keperluan rumah tangga;
memberikan informasi terkait taxidermy; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan menyulam; memberikan
informasi yang berkaitan dengan layanan pencetakan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemrosesan film
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sinematografi; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengerjaan kayu; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pengolahan bahan plastik; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjahitan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan penjahitan khusus; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan alat pemurni air; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan alat pengolahan logam; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perawatan atau pemrosesan kain, pakaian atau bulu; memberikan informasi yang berkaitan dengan perawatan bahan;
memimpin kerja; memoles batu mulia; memotong kain; memperbesar foto dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menandatangani huruf; mencampur pelumas untuk pihak ketiga; mencelupkan panas; mencetak dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mencetak pada tekstil dan kain; mencetak pesan pada kaos; mencetak pesan tentang
mengenakan pakaian dan mug; mendaur ulang; mendokumentasikan layanan merobek-robek; menerapkan dukungan ke
bagian bawah karpet; menerapkan selesai ke kain; menerapkan selesai pada kain; menerapkan selesai untuk lembaran dan
gulungan stainless steel; menerapkan selesai untuk pakaian; menerapkan sentuhan akhir pada tekstil; menggergaji material;
menggiling dan memoles kaca untuk kacamata; menghasilkan listrik; mengobati wol; menjahit (pembuatan khusus); menjahit
dan menjahit; menjahit tirai; menyediakan informasi perawatan material; menyediakan informasi terkait pemrosesan karet;
menyembelih; menyulam; menyusut-pemeriksaan tekstil atau bulu; menyusutnya kain; menyusutnya tekstil; merajut dan
mewarnai kain [perawatan bahan]; metalisasi; monogram pakaian; mothproofing takstil; pabrik kaos (pakaian); pabrik
pembuatan kaos (pakaian); pakaian menyusut; pakaian mothproofing; pakaian pra-penyusutan; pakaian tahan api; pandai
besi; pandai besi timah; pekerjaan tukang jahit yang dipesan khusus; pelana bekerja; pelapisan dan finishing permukaan
mesin dan alat; pelapisan eksterior dan interior pipa dan tabung yang terbuat dari logam; pelapisan emas; pelapisan kadmium;
pelapisan krom keras dan pelapisan nikel keras dari permukaan logam; pelapisan kromium; pelapisan kromium keras dari
permukaan logam; pelapisan lensa optik; pelapisan logam; pelapisan logam dan elektro, pengolahan dan pengecoran logam,
pengerasan produk logam dan logam; pelapisan nikel; pelapisan nikel keras dari permukaan logam; pelapisan perak;
pelapisan permukaan logam menggunakan deposisi uap fisik atau proses deposisi uap kimia; pelapisan permukaan logam
menggunakan proses deposisi uap fisik; pelapisan permukaan logam menggunakan proses deposisi uap kimia; pelapisan
seng; pelapisan timah; pelapisan ulang kaca; pelestarian dan konservasi fotografi; pelestarian fotografi; pematerian;
pembakaran dan perusakan limbah; pembakaran limbah; pembakaran limbah dan sampah; pembakaran sampah; pembangkit
listrik dari energi angin; pembangkit listrik dari energi gelombang; pembangkit listrik dari energi gelombang, angin dan
matahari; pembangkit listrik tenaga surya; pembangkit tenaga listrik; pembangkit tenaga listrik menggunakan penyerapan
karbon; pembekuan makanan; pembesaran foto; pembingkaian karya seni; pembuangan limbah beracun industri
[pengolahan]; pembuangan limbah medis [perawatan]; pembuatan alat khusus untuk orang lain; pembuatan anggur untuk
orang lain; pembuatan barang kustom; pembuatan biofarmasi khusus; pembuatan bir; pembuatan bir bir untuk orang lain;
pembuatan bir oleh microbreweries; pembuatan cetakan kustom untuk digunakan dalam industri; pembuatan custom counter
tops; pembuatan furnitur dan bagian plastik sesuai pesanan dan spesifikasi orang lain; pembuatan furnitur kustom; pembuatan
kabinet [pembuatan kustom kabinet]; pembuatan kapal; pembuatan kayu plastik, akrilik dan damar sintetis tahan cuaca dan
kedap air untuk konstruksi kapal [perawatan bahan]; pembuatan kendaraan bermotor dan bagian kendaraan bermotor;
pembuatan kertas dan produk kertas; pembuatan komponen cetakan kustom; pembuatan komputer khusus untuk orang lain;
pembuatan kunci kustom; pembuatan kustom; pembuatan kustom anggota badan buatan; pembuatan kustom bungkus
produk; pembuatan kustom dan pemasangan wig; pembuatan kustom decals dan label; pembuatan kustom gigi tiruan;
pembuatan kustom gorden; pembuatan kustom grafis dan pembungkus kendaraan; pembuatan kustom huruf siap pakai;
pembuatan kustom kendaraan aeronautika dan luar angkasa untuk orang lain; pembuatan kustom kendaraan udara untuk
orang lain; pembuatan kustom lensa oftalmik untuk kacamata; pembuatan kustom mesin dan alat dengan lapisan permukaan
pelindung; pembuatan kustom mesin dan alat untuk mengompresi dan memadatkan bubuk dan butiran; pembuatan kustom
pameran dan display; pembuatan kustom peluncur ruang untuk orang lain; pembuatan kustom penguat roket untuk orang lain;
pembuatan kustom perangkat komunikasi untuk orang lain; pembuatan kustom perangkat medis untuk orang lain; pembuatan
kustom perangkat prostetik; pembuatan kustom produk desain interior; pembuatan kustom prostesis gigi dan gigi palsu;
pembuatan kustom prosthetics; pembuatan kustom prosthetics gigi; pembuatan kustom selimut; pembuatan kustom signage
iklan; pembuatan kustom sistem propulsi untuk kendaraan luar angkasa untuk orang lain; pembuatan kustom sistem propulsi
untuk motor dan mesin untuk orang lain; pembuatan kustom sistem propulsi untuk pembalik dorong untuk orang lain;
pembuatan kustom sistem propulsi untuk pod mesin pesawat terbang untuk orang lain; pembuatan kustom sistem propulsi
untuk unit pendorong untuk orang lain; pembuatan kustom spanduk dan bendera; pembuatan kustom tampilan pameran
dagang; pembuatan kustom tampilan titik pembelian; pembuatan kustom tanda dan gambar interaktif; pembuatan kustom
tanda kepatuhan; pembuatan kustom tiga huruf dan signage; pembuatan lemari custom; pembuatan mobil kustom; pembuatan
obat-obatan; pembuatan pakaian adat; pembuatan perangkat keras logam kustom; pembuatan pintu kustom; pembuatan
produk khusus untuk industri farmasi, kimia dan makanan dengan mengompresi dan memadatkan bubuk dan butiran;
pembuatan prototipe produk baru untuk orang lain; pembuatan roti kustom; pembuatan sari untuk orang lain; pembuatan sel
bahan bakar; pembuatan tanda-tanda visual, tanda-tanda listrik, tanda-tanda non-listrik, tanda-tanda elektronik dan tandatanda digital; pembuatan wewangian khusus; pembuatan wig kustom; pemeriksaan jamur; pemilahan bahan daur ulang;
pemilahan limbah dan sampah domestik; pemilahan limbah industri dan sampah; pemilahan sampah dan bahan daur ulang
[transformasi]; pemintalan kapas; pemolesan batu permata; pemolesan berlian; pemolesan berlian dan batu berharga lainnya;
pemolesan kaca; pemolesan kasar permukaan logam; pemotongan batu berharga; pemotongan batu permata; pemotongan
berlian; pemotongan hewan; pemotongan kain; pemotongan kain untuk tirai; pemotongan kunci; pemotongan tekstil;
pemrosesan dan transformasi energi; pemrosesan dan transformasi energi dan logam; pemrosesan film dan pemolesan foto;
pemrosesan film fotografi; pemrosesan film fotografi dan sinematografi; pemrosesan film sinematografi; pemrosesan foto;
pemrosesan karet dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; pemrosesan kedap air terhadap pakaian;
pemrosesan kedap air terhadap tekstil; pemrosesan kedap air untuk kain; pemrosesan lensa optik untuk memenuhi kebutuhan
individu; pemrosesan permukaan logam dengan pemolesan abrasif; pemrosesan permukaan logam dengan penggilingan
presisi dan pemolesan abrasif; pemrosesan permukaan logam menggunakan teknik penggilingan presisi; pemrosesan slide
dan cetakan foto; pemrosesan ulang bahan bakar nuklir; pemrosesan ulang bahan bakar nuklir dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; pemulihan foto; pemurnian bahan bakar; pemurnian logam; pemurnian petrokimia; pemurnian
potongan gigi; pemurnian udara; pemutihan kain; pemutihan pakaian; pemutihan tekstil; penanganan material; pencairan gas
alam; pencairan gas minyak bumi; pencampuran batubara; pencampuran cat; pencelupan kain; pencelupan pakaian;
pencelupan tekstil; pencetakan 3D khusus untuk orang lain; pencetakan adat seragam olahraga; pencetakan brosur iklan
untuk orang lain; pencetakan buku; pencetakan buku dan dokumen lainnya sesuai permintaan digital; pencetakan digital;
pencetakan disesuaikan nama perusahaan dan logo untuk keperluan promosi dan iklan pada barang orang lain; pencetakan
dokumen dari media digital; pencetakan foto; pencetakan foto dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
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pencetakan gambar dan foto yang disimpan secara digital; pencetakan gambar foto dari media digital; pencetakan gambar
pada objek; pencetakan intaglio; pencetakan kustom kaos dengan desain dekoratif; pencetakan letterpress; pencetakan
litograf; pencetakan masalah periklanan; pencetakan pakaian adat; pencetakan pakaian adat dengan desain dekoratif;
pencetakan pakaian adat dengan pesan; pencetakan photogravure; pencetakan pola; pencetakan pola dekoratif pada
bungkus kado; pencetakan pola dekoratif pada film plastik dan kertas pembungkus; pencetakan pola pada tekstil; pencetakan
potret; pencetakan prangko; pencetakan silkscreen; pencetakan transfer; pencetakan, pencetakan litograf, sablon dan digital
printing; pencitraan transfer air; pendingin bulu; penebangan dan pengolahan kayu; penebangan kayu; penempaan barang
logam dengan pesanan dan spesifikasi orang lain; pengalengan makanan; pengasapan makanan; pengawetan madu;
pengawetan makanan; pengawetan makanan dan minuman; pengeboran dan perforasi logam; pengecoran bagian logam
untuk boiler; pengecoran logam; pengecoran perhiasan; pengelasan keramik; pengelasan minyak dan gas, tempat
penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; pengelasan untuk
keperluan perawatan; pengelasan untuk tujuan perbaikan; pengembangan film; pengembangan film dan reproduksi foto;
pengembangan film fotografi; pengembangan film fotografi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
pengembangan film fotografi dan pencetakan foto; pengerasan logam; pengerjaan kayu; pengerjaan logam; pengerjaan perak;
penggilingan; penggilingan batu; penggilingan kaca optik; penggilingan lensa optik; penggilingan tepung; penghancur plastik;
penghancuran dokumen; penghilang bau jok; penghilang bau karpet; penghilang bau tirai; penghilang bau udara; pengobatan
bahan biofarmasi; pengobatan bulu untuk mencegah penyusutan; pengobatan cairan berbahaya; pengobatan pencegahan
cetakan; pengobatan pencegahan cetakan tekstil; pengobatan pencegahan jamur bulu; pengobatan tanah yang
terkontaminasi; pengobatan tumpahan minyak; pengolahan air; pengolahan air dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; pengolahan air limbah; pengolahan air minum, air layanan dan air limbah; pengolahan bahan; pengolahan bahan
bakar; pengolahan bahan baku; pengolahan bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman; pengolahan bahan
biofarmasi untuk orang lain; pengolahan bahan bumi untuk mendapatkan logam [pemrosesan bahan]; pengolahan bahan
kimia; pengolahan bahan kimia dan petrokimia; pengolahan bahan limbah; pengolahan bahan limbah di bidang pengendalian
pencemaran lingkungan; pengolahan bahan makanan untuk digunakan dalam pembuatan; pengolahan bahan obat;
pengolahan bahan pakan; pengolahan bahan plastik; pengolahan bahan plastik dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; pengolahan bambu; pengolahan bambu, kulit pohon, rotan, tanaman merambat atau bahan alami lainnya;
pengolahan biji-bijian pertanian; pengolahan dan daur ulang limbah dan sampah; pengolahan dan pemotongan berlian dan
batu berharga lainnya; pengolahan dan pemurnian air; pengolahan dan pengolahan bijih dan konsentrat bijih; pengolahan dan
transformasi sumber daya mineral dan bahan baku lainnya; pengolahan daun teh; pengolahan gas; pengolahan gas alam;
pengolahan hasil pertanian; pengolahan hijauan; pengolahan karet; pengolahan kayu; pengolahan keramik; pengolahan
keramik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; pengolahan kulit pohon; pengolahan limbah; pengolahan
limbah [transformasi]; pengolahan limbah beracun; pengolahan limbah berbahaya; pengolahan limbah dan zat berbahaya;
pengolahan limbah hewan; pengolahan limbah industri; pengolahan limbah industri untuk menyerap karbon; pengolahan
limbah kimia; pengolahan limbah nuklir; pengolahan minyak; pengolahan reagen kimia; pengolahan rotan; pengolahan ulang
air limbah; pengolahan zat mineral; pengumpulan dan pemilahan limbah dan sampah; peningkatan warna film hitam putih;
peningkatan warna film video hitam putih; penjahit khusus; penjahitan; penjilid buku; penyamakan; penyamakan kulit;
penyamakan kulit atau kulit; penyamakan, pewarnaan dan perakitan bahan kulit kustom; penyediaan informasi tentang daur
ulang botol plastik; penyegar udara; penyewaan alat dan mesin las dan solder; penyewaan alat las; penyewaan alat las listrik;
penyewaan alat las yang dioperasikan gas; penyewaan alat pemanas; penyewaan alat pemanas ruang; penyewaan alat
pemurni air; penyewaan alat pemurni air dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan alat pendingin
ruang; penyewaan alat pendingin ruang untuk keperluan industri; penyewaan alat pendingin ruang untuk keperluan rumah
tangga; penyewaan alat pendingin udara; penyewaan alat solder; penyewaan alat solder listrik; penyewaan alat solder yang
dioperasikan gas; penyewaan boiler; penyewaan boiler pemanas; penyewaan generator; penyewaan generator listrik;
penyewaan generator tenaga listrik; penyewaan generator, alat pendingin udara dan alat pemanas ruang; penyewaan mesin
cetak dan peralatan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan mesin dan alat pengolahan logam;
penyewaan mesin dan peralatan cetak; penyewaan mesin dan peralatan pabrik gelas; penyewaan mesin dan peralatan
pemadatan limbah; penyewaan mesin dan peralatan pemecah sampah; penyewaan mesin dan peralatan pengolah kimia;
penyewaan mesin dan peralatan pengolah kimia dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan mesin
dan peralatan untuk membuat kayu lapis; penyewaan mesin dan peralatan untuk memotong kayu; penyewaan mesin dan
peralatan untuk mengembangkan, mencetak dan memperbesar foto; penyewaan mesin dan peralatan untuk mengolah
makanan; penyewaan mesin dan peralatan untuk mengolah minuman; penyewaan mesin dan peralatan untuk merawat tekstil;
penyewaan mesin dan peralatan untuk pembuatan kertas; penyewaan mesin dan peralatan untuk pembuatan pulp;
penyewaan mesin dan peralatan untuk pembuatan veneer; penyewaan mesin dan peralatan untuk pencelupan tekstil;
penyewaan mesin dan peralatan untuk pengembangan film, pencetakan foto, pembesaran foto atau penyelesaian foto;
penyewaan mesin dan peralatan untuk pengerjaan kayu; penyewaan mesin dan peralatan untuk tekstil mothproofing;
penyewaan mesin dan peralatan untuk tekstil tahan api; penyewaan mesin dan peralatan untuk veneering; penyewaan mesin
jahit; penyewaan mesin las listrik; penyewaan mesin pemadat limbah; penyewaan mesin pembuat gelas; penyewaan mesin
pemecah sampah; penyewaan mesin pengolah kimia; penyewaan mesin pengolahan tembakau; penyewaan mesin penjilid
buku; penyewaan mesin untuk membuat sepatu; penyewaan mesin untuk pembuatan karton bergelombang; penyewaan
peralatan dan instalasi pendingin; penyewaan peralatan mesin rakitan; penyewaan peralatan pembangkit energi; penyewaan
peralatan pembangkit listrik; penyewaan peralatan pemurnian air; penyewaan peralatan pemurnian air dan udara; penyewaan
peralatan pengolahan air; penyewaan printer 3D; penyewaan sistem gerimis untuk pendinginan luar ruangan; penyewaan
transformator listrik; penyewaan unit penyaringan air untuk penggunaan komersial; penyulingan minyak; penyulingan roh
untuk orang lain; penyusunan huruf; perakitan bahan kulit kustom untuk orang lain; perakitan bahan kustom; perakitan
komponen elektronik khusus untuk asisten digital pribadi [PDA]; perakitan komponen elektronik khusus untuk perangkat
komunikasi; perakitan komponen elektronik khusus untuk perangkat medis; perakitan komponen elektronik khusus untuk
telepon seluler; perakitan kustom badan mobil dan sasis untuk orang lain; perakitan kustom bagian plastik dan komposit untuk
orang lain; perakitan kustom kendaraan pesawat terbang; perakitan kustom motor dan mesin; perakitan kustom peluncur
ruang angkasa; perakitan kustom pembalik dorong; perakitan kustom penguat roket; perakitan kustom perangkat keras
komputer; perakitan kustom pod mesin pesawat terbang; perakitan kustom sistem propulsi untuk kendaraan luar angkasa;
perakitan kustom unit pendorong; perakitan material khusus untuk orang lain; perawatan anti kusut untuk pakaian; perawatan
anti-mikroba bangunan; perawatan anti-mikroba karpet; perawatan atau pemrosesan kain, pakaian atau bulu; perawatan atau
pemrosesan kain, pakaian atau bulu dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perawatan bagian logam untuk
mencegah korosi; perawatan bagian logam untuk mencegah korosi menggunakan proses galvanisasi dan pelapisan bubuk
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panas; perawatan bagian logam untuk mencegah korosi menggunakan proses hot-dip galvanizing dan powder coating;
perawatan bahan; perawatan bahan dengan sinar laser; perawatan bahan menggunakan bahan kimia; perawatan bahan
plastik; perawatan bahan untuk pembuatan barang keramik; perawatan bahan untuk pihak ketiga; perawatan bahan, yaitu
perawatan anti virus; perawatan bulu; perawatan dan finishing wol; perawatan dan pelapisan permukaan logam; perawatan
dan pemrosesan kertas; perawatan dan pemrosesan pakaian untuk tujuan daur ulang; perawatan dan pengolahan bahan
plastik; perawatan dan pengolahan kain; perawatan kain; perawatan kain permanen-tekan; perawatan kain yang tahan kusut;
perawatan karet; perawatan kimia tekstil; perawatan logam; perawatan material yang menggunakan gelombang ultrasonik
untuk memodifikasi propertinya; perawatan pakaian anti-mikroba; perawatan pakaian permanen-tekan; perawatan
pencegahan cetakan kain; perawatan pencegahan cetakan pakaian; perawatan permanen terhadap tekstil; perawatan
pewarnaan jendela, menjadi pelapis permukaan; perawatan sumur minyak dan gas; perawatan tekstil; perawatan tekstil atau
bulu untuk mencegah penyusutan; perawatan tekstil dalam sifat mothproofing; perawatan tekstil untuk mencegah penyusutan;
perawatan tekstil yang tahan kusut; percetakan; perencanaan material; perencanaan penggergajian; pergantian pakaian;
perlakuan material atas permintaan pihak ketiga; perlakuan panas logam; perlakuan panas permukaan logam; perlakuan
panas pipa dan tabung yang terbuat dari logam; persewaan mesin cetak tipografi; persiapan dan perawatan kain; perubahan
pakaian adat; perusakan limbah; perusakan sampah; perusakan sampah dan sampah; pewarnaan bulu; pewarnaan bulu
buatan; pewarnaan dan pewarnaan sepatu; pewarnaan jendela mobil; pewarnaan kaca; pewarnaan kulit; pewarnaan lensa
kontak; pewarnaan sepatu; pra-penyusutan kain; pra-penyusutan tekstil; produksi (pembuatan) gas; produksi anggur untuk
orang lain; produksi dan pengolahan bahan bakar dan sumber energi lainnya; produksi energi; produksi energi listrik dari
sumber terbarukan; produksi energi oleh pembangkit listrik; produksi energi oleh pembangkit listrik tenaga nuklir; produksi
tenaga listrik tenaga air; quilting; quilting khusus; regenerasi plastik; remastering film dari satu format ke format lainnya; rental
mesin rajut; replikasi CD; replikasi DVD; reproduksi foto; reproduksi karya seni museum; retouching fotografi; rolling dan
fabrikasi baja kustom dengan pesanan dan spesifikasi orang lain; rumah pemotongan hewan; satining bulu; selesai stripping;
sepuhan; sewa filter air; sewa kipas listrik untuk pendinginan; suku cadang mesin untuk orang lain [layanan toko mesin]; tahan
air bulu; tahan api bulu; taksidermi; tekstil mothproofing; tembikar tembikar; tempering kaca; tempering logam; tenun tekstil;
tepi kain; tepi tekstil; tipografi; ukiran; ukiran batu nisan; ukiran gambar pada objek; ukiran perangko segel; ukiran piala
kustom; upcycling [daur ulang limbah]; vulkanisasi [perawatan material]; vulkanisasi ban; warping [alat tenun]; warping
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Jasa komunikasi suara, teks dan data nirkabel berlangganan ke operator seluler untuk melakukan panggilan telepon; Jasa
komunikasi untuk pertukaran data dalam bentuk elektronik; Jasa komunikasi untuk transmisi elektronik atas pesan dan data;
Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet, jaringan kabel, jaringan
nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar visual dan data
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan data.; Jasa
koneksi saluran telekomunikasi; Jasa koneksi telekomunikasi di internet; Jasa koneksi telekomunikasi jaringan informasi
komputer global; Jasa konsultasi di bidang perencanaan telekomunikasi untuk kelangsungan bisnis, layanan komunikasi surat
elektronik, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP); Jasa penerimaan pesan; Jasa penerusan pesan; Jasa
pengamanan dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; Jasa
pengiriman data, pesan, gambar, dan dokumen elektronik melalui jaringan komputer, perangkat mobile, dan internet; Jasa
pengiriman informasi melalui telepon; Jasa pengiriman informasi pada papan buletin; Jasa pengiriman komunikasi jaringan
serat optik; Jasa pengiriman pesan; Jasa pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer; Jasa pengiriman pesan
suara; Jasa penyedia informasi petunjuk online yang menampilkan hyperlink ke situs web lain; Jasa penyediaan akses ke data
jaringan online; Jasa penyediaan akses ke data, dokumen, audio, video atau multimedia lain yang tersimpan secara elektronik;
Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan akses ke layanan penyedia layanan aplikasi; Jasa
penyediaan akses ke peranti lunak aplikasi yang digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan
akses ke peranti lunak dan basis data yang di-host dari jarak jauh melalui internet dan jaringan telekomunikasi lain; Jasa
penyediaan akses multi-pengguna ke jaringan komputer; Jasa penyediaan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk
mengirimakan dan menyebarkan berbagai informasi; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik,
marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa penyediaan akses pengguna ke jaringan data;
Jasa penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan internet; Jasa penyediaan informasi petunjuk
telepon untuk bantuan telekomunikasi; Jasa penyediaan informasi petunjuk telepon untuk pelanggan; Jasa penyediaan
informasi telekomunikasi; Jasa penyediaan komunikasi telepon melalui terminal dan jaringan komputer; Jasa penyediaan
konten hiburan multimedia; Jasa penyediaan layanan telepon kepada skema keanggotaan
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termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota
dapat memperoleh barang dan layanan; Jasa penyediaan ruang obrolan online dan papan buletin atau pesan elektronik untuk
pengiriman pesan antara pengguna di bidang kepentingan umum dan untuk bermain permainan; Jasa penyediaan streaming
video secara online; Jasa penyediaan tautan komunikasi yang dapat mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal
dan global yang lain; Jasa penyewaan kotak surat elektronik; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran audio, video, dan konten
multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile, jaringan komunikasi
elektronik, dan jaringan komputer; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran melalui internet (webcasting) melalui jaringan
komputer global dan lokal; Jasa penyiaran radio online; Jasa penyiaran televisi; Jasa penyiaran televisi online; Jasa
pertukaran data elektronik; Jasa pesan elektronik; Jasa pesan suara; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain;
Jasa surat elektronik; Jasa telekomunikasi; Jasa telekomunikasi untuk pendistribusian data; Jasa telekomunikasi, yaitu
pengiriman pesan instan, dan pengiriman teks elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa telekomunikasi, yaitu,
peringatan jaringan komunikasi global sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transfer data; Jasa transfer data
digital; Jasa transmisi data dan penyiaran data; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait transaksi keuangan elektronik;
Jasa transmisi komunikasi; Jasa transmisi konten ponsel melalui smart phone; Jasa transmisi satelit; Jasa-jasa akses
telekomunikasi; Jasa-jasa komunikasi dalam bentuk koneksi data dan suara untuk memungkinkan secara online, keterlibatan
real-time di antara para pengguna, lingkungan mereka, dan penyedia konten melalui internet, termasuk untuk aplikasi internet
of things; Jasa-jasa komunikasi dan penyiaran terkait internet, yaitu, penyediaan suara dan komunikasi data melalui jaringanjaringan berbasis luar angkasa dan terestrial; Jasa-jasa orbit transfer satelit; Jasa-jasa pengalur jaringan telekomunikasi, yaitu
penyediaan sambungan telekomunikasi ke jaringan komputer global; Jasa-jasa perutean (routing) telekomunikasi; Jasa-jasa
telekomunikasi satelit; Jasa-jasa telekomunikasi satelit radio ship to shore; Jasa-jasa telekomunikasi suara seluler ruang
angkasa dan data; Jasa-jasa telekomunikasi, yaitu transmisi dan penyiaran suara, bunyi, data, video, grafis, gambar-gambar
visual, dan informasi lainnya melalui jaringan-jaringan komunikasi berbasis luar angkasa dan terestrial; Jasa-jasa
telekomunikasi, yaitu transmisi suara dan data melalui jaringan satelit; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi
(sharing) video; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital,
konten video dan audio visual antara pengguna internet; Komunikasi antara computer; Komunikasi data; Komunikasi melalui
unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dengan fungsi telekomunikasi; Konsultasi di bidang jasa
telekomunikasi yaitu transmisi suara data dan dokumen melalui jaringan telekomunikasi; Konsultasi, informasi dan jasa
penasehat terkait dengan layanan telekomunikasi, Komunikasi; Kontrol sistem operasi satelit parabola; Layanan Komunikasi
Pribadi; Layanan Komunikasi nirkabel; Layanan Podcasting; Layanan Private Branch Exchange [PBX]; Layanan Terpadu
Layanan Jaringan Digital [ISDN]; Layanan berbagi foto dan berbagi video; Layanan berbagi foto peer-to-peer, yaitu transmisi
elektronik file foto digital antara pengguna internet, video, dan file multimedia; Layanan berbagi foto video dan data yaitu
transmisi elektronik file foto digital video dan konten audio visual di antara pengguna internet; Layanan berbagi video, yaitu
transmisi elektronik video dan konten audio visual di antara pengguna internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi
yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel,
layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi
antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi
telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan
dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara
onlin, streaming data, streaming konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita,
relating to electronic payments, telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment
forums, communication services between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke
jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang
mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk
layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan
dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi
antara bank data; Layanan kantor berita untuk transmisi elektronik; Layanan komputer yang berhubungan dengan transmisi
informasi, data, dokumen, dan gambar melalui Internet; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi
pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik daripara anggota komunitas, membentuk
komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan saling bertukar dokumen; Layanan komunikasi antara bank data; Layanan
komunikasi internet; Layanan komunikasi multimedia secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk
melihat, mengelola, mengedit dan menyimpan dokumen; Layanan komunikasi telepon seluler; Layanan komunikasi, yaitu
pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik; Layanan komunikasi, yaitu penyediaan
fasilitas dan peralatan untuk konferensi audio dan video, pertukaran data, konferensi kehadiran jarak jauh, dan kolaborasi
waktu nyata; Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat elektronik, file video dan audio oleh
jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan data; Layanan
konferensi telepon; Layanan konferensi video; Layanan konsultasi mengenai perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan
penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online serta distribusi materi online yang berhubungan dengan layanan
konsultasi perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online; Layanan
konsultasi, informasi dan konsultasi yang terkait dengan layanan telekomunikasi; Layanan media selular dalam bentuk
transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten media hiburan; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi
elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video,
dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Layanan
obrolan melalui internet kabel dan nirkabel; Layanan on-line, yaitu, jasa pemberian informasi melalui jaringan komputer lokal
dan jaringan global di bidang telekomunikasi dan telefoni; Layanan panggilan Private Branch Exchange [PBX]; Layanan
pendukung untuk pertemuan online dan acara online, yaitu, pengembangan dan penyelenggaraan pertemuan dan acara
secara online untuk pelanggan, dan pelayanan distribusi materi secara online yang berhubungan dengan pertemuan dan
penyelenggaraan acara secara online; Layanan pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; Layanan
pengiriman pesan; Layanan pengiriman pesan instan; Layanan pengiriman video-on-demand; Layanan pengunduhan piranti
lunak komputer untuk memudahkan pengguna dalam berpartisipasi di pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke
data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui penelusuran web; Layanan penyediaan fasilitas koneksi Wi-Fi
(hotspot); Layanan penyiaran dan komunikasi interaktif; Layanan penyiaran dan streaming untuk kejuaraan permainan video
dan bermain permainan video melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; Layanan penyiaran internet,
yaitu, penyiaran dan perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi
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para peserta jarak jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan
perekaman; Layanan penyiaran televisi untuk ponsel; Layanan pesan suara elektronik; Layanan ruang obrolan berbasis
Internet; Layanan siaran televisi kabel; Layanan telekomunikasi terutama akses yang mudah dan pengiriman (transmisi) data,
informasi, teks dan gambar, khususnya di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesoris kendaraan; Layanan
telekomunikasi yaitu menyediakan akses internet melalui jaringan broadband; Layanan telekomunikasi yaitu pertukaran
elektronik suara data audio video teks dan grafik yang dapat diakses melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya;
Layanan telekomunikasi yaitu transmisi data elektronik pesan grafik foto gambar audio video konten audio visual dan
informasi; Layanan telekomunikasi yaitu transmisi elektronik konten dan data virtual campuran dan augmented reality;
Layanan telekomunikasi yaitu transmisi elektronik konten dan data virtual dan augmented reality; Layanan telekomunikasi
yaitu transmisi elektronik media elektronik data pesan grafik gambar foto video konten audio visual dan file; Layanan
telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; Layanan telekomunikasi yang
disediakan melalui platform internet dan portal; Layanan telekomunikasi, selain layanan penyiaran; Layanan telekomunikasi,
yaitu layanan akses telekomunikasi; Layanan telekomunikasi, yaitu, fasilitasi kolaborasi online dan pelatihan jarak jauh bagi
karyawan badan usaha dan organisasi pemerintahan; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan telekonferensi
multimedia berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna untuk melihat,
berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan dan asynchronous (proses
pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui browser web; Layanan
telekomunikasi, yaitu, menyediakan sambungan telekomunikasi untuk jaringan komputer global; Layanan telekomunikasi,
yaitu, penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global dan layanan gateway (gerbang jaringan) telekomunikasi
terkait; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan akses jarak jauh yang aman melalui Internet ke jaringan komputer
pribadi bagi para pelanggan dan karyawan mereka; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan kolaborasi online
yang memudahkan pengguna untuk dapat mengakses dokumen, data, kalender, daftar tugas, buku alamat, dan forum diskusi
yang sama secara berbarengan, dari jarak jauh; Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi, data, dokumen, gambar
dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; Layanan telekonferensi audio dan visual; Layanan transmisi data/audio/video/game
dan konten multimedia sesuai permintaan; Layanan transmisi televisi; Layanan transmisi video; Layanan video dan berbagi
data peer-to-peer, yaitu transmisi elektronik dari file video digital, konten grafis dan audio di antara pengguna internet;
Layanan video telepon; Layanan webcasting; Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui
internet; Manajemen jalur balik (return path management) untuk penyediaan aplikasi internet dan penyiaran, yaitu transmisi
suara dan data secara elektronik; Memberikan informasi tentang telekomunikasi; Memberikan informasi, termasuk on-line,
mengenai telekomunikasi; Mengelola jaringan komunikasi untuk orang lain, yaitu transmisi data dan suara melalui jaringan
komunikasi elektronik; Mengirim Pesan Elektronik yang berkaitan dengan Dompet Ponsel; Menyampaikan pesan [elektronik];
Menyediakan akses banyak penguna ke jaringan informasi komputer global dalam bidang perawatan kesehatan; Menyediakan
akses jaringan telekomunikasi untuk orang lain; Menyediakan akses ke database internet; Menyediakan akses ke halaman
web; Menyediakan akses ke jaringan informasi komputer global; Menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi, yaitu
menyediakan akses pengguna ke layanan transmisi dan penerimaan data; Menyediakan akses ke jasa SNS melalui internet;
Menyediakan akses ke komputer database elektronik dan online; Menyediakan akses ke konten gabungan di bidang
kepentingan umum melalui internet, jaringan kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Menyediakan
akses ke platform dan portal di internet untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Menyediakan akses ke situs internet/mesin pencari; Menyediakan akses ke situs web dalam jaringan global komputer dimana
pihak ketiga dapat menawarkan kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan
kesejahteraan dan pengguna dapat memesan dan mendapatkan akses ke layanan yang ditawarkan tersebut; Menyediakan
akses keplatform dan portal internet untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Menyediakan akses komunitas virtual online melalui internet/ponsel (mobile); Menyediakan akses pengguna ke gambar digital
teks audio video game konten multimedia koleksi digital koleksi kripto dan token non-sepadan (NFT); Menyediakan forum
komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan mengalirkan informasi audio video berita real-time konten hiburan atau
informasi untuk membentuk komunitas virtual dan untuk terlibat dalam jejaring sosial; Menyediakan forum online bagi
pengguna terdaftar untuk berbagi informasi mengenai aktivitas pribadi kebugaran dan jejaring sosial; Menyediakan forum
online bagi pengguna terdaftar untuk berbagi informasi mengenai kebugaran kegiatan olahraga tujuan kebugaran pelatihan
dan pembinaan kebugaran dan jejaring sosial melalui situs web online dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik
lainnya; Menyediakan forum online ruang obrolan dan papan buletin elektronik bagi pengguna terdaftar untuk transmisi pesan
dan berbagi informasi mengenai nutrisi aktivitas pribadi kesehatan dan kebugaran iklan baris dan jejaring sosial; Menyediakan
forum online untuk komunikasi yaitu transmisi topik yang menarik perhatian umum; Menyediakan forum ruang obrolan dan
papan buletin elektronik bagi pengguna terdaftar untuk transmisi pesan dan berbagi informasi mengenai kesehatan dan
kebugaran kegiatan olahraga dan jejaring sosial melalui situs web online dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik
lainnya; Menyediakan jasa komunikasi online untuk transmisi pesan antar para pengguna komputer permainan video;
Menyediakan koneksi telekomunikasi ke sistem dan jaringan komputer jarak jauh; Menyediakan konektivitas internet;
Menyediakan layanan chat room atau papan buletin online; Menyediakan layanan obrolan melalui komunikasi seluler dan
kabel; Menyediakan layanan ruang obrolan atau papan buletin daring; Menyediakan link komunikasi online yang
memindahkan para pengguna situs web ke permainan lain berhubungan halaman web lokal dan global; Menyediakan ruang
bicara online dan forum diskusi interaktif untuk transmisi pesan antar partisipan dalam dan para pemain dari permainan
komputer dan video; Menyediakan ruang obrolan internet; Menyediakan ruang obrolan online di bidang kepentingan umum;
Menyediakan saluran media baru; Menyediakan tautan komunikasi online yang mentransfer perangkat seluler dan pengguna
internet ke halaman web lain; Pemindahan gambar fotografi dan digital ke cakram atau media elektronik lainnya; Pengelolaan
dengan mempergunakan peralatan telekomunikasi; Pengiriman (transmisi) data jarak jauh secara elektronik
jasa-jasa tersebut diatas berkaitan dengan masin-mesin konstruksi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Kompute;
Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Pengiriman dokumen secara on-line melalui jaringan komputer
global; Pengiriman informasi online; Pengiriman informasi ruang obrolan; Pengiriman pesan elektronik; Pengiriman pesan
melalui jaringan komputer; Pengiriman pesan, data, dan dokumen secara elektronik; Pengoperasian fasilitas penyiaran;
Penyedia informasi komunikasi dengan menghubungkan database komputer dan internet; Penyedia layanan komunikasi
melalui internet; Penyediaan akses ke basis data komputer; Penyediaan akses ke database, forum dan ruang bicara online;
Penyediaan akses ke jaringan komputer global melalui terminal komputer; Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online;
Penyediaan akses ke platform dan portal internet; Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk
platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen; Penyediaan
akses mudah ke database informatik on-line, khususnya di bidang kendaraan; Penyediaan akses pengguna untuk internet dan

Halaman 340 dari 854

sistem online lainnya; Penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan ke internet; Penyediaan
akses untuk layanan finansial dan informasi finansial melalui komputer jarak jauh dan jarinan komputer global; Penyediaan
dan penyewaan waktu akses ke basis data komputer; Penyediaan forum diskusi online untuk isu-isu terkait kepentingan para
wirausaha; Penyediaan forum hiburan secara online; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet;
Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet,; Penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; Penyediaan
layanan konektivitas telekomunikasi ke jaringan komputer global; Penyediaan online forums; Penyediaan papan buletin
elektronik online dan forum untuk pengiriman pesan dan foto di antara pengguna komputer di bidang perjalanan; Penyediaan
portal situs web Internet di bidang teknologi dan pengembangan piranti lunak yang memungkinkan pengguna untuk melacak
dan mengelola inventaris peralatan dan perangkat lunak jaringan, memperoleh informasi tentang rilis piranti lunak, menerima
peringatan keamanan dan laporan gangguan piranti lunak, informasi perbaikan dan alat pemecahan masalah yang bersifat
online, piranti lunak diagnostik yang tidak dapat didownload yang disesuaikan untuk pengguna jaringan komputer dan
peralatan telekomunikasi.; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi,
jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; Penyediaan tautan ke situs web orang lain yang menampilkan musik yang
dapat diunduh; Penyewaan alat penyimpan pesan; Penyewaan aparatus-aparatus komunikasi; Penyewaan dan penyewaan
lebih lanjut pada pihak ketiga (sub-leasing) untuk kapasitas kabel data (bandwith) dan jasa-jasa transfer data dari stasiun
pemancar bumi ke satelit (uplink); Penyewaan perlengkapan telekomunikasi, termasuk telepon dan aparatus faksimili;
Penyewaan unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Penyewaan waktu akses
ke database komputer melalui internet; Penyewaan waktu akses online ke database komputer; Penyiaran dan streaming
Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui jaringan komputer global.; Penyiaran dan transmisi kabel; Penyiaran
program melalui satelit; Penyiaran program video dan audio melalui Internet; Pertukaran elektronik suara data audio video teks
dan grafik melalui internet dan jaringan telekomunikasi; Program penyiaran melalui jaringan komputer; Ruang obrolan virtual
untuk komunitas kolaboratif profesional medis; Secara sinkron memainkan TV (Synchronously play TV ) pada jaringan
komunikasi global; Siaran internet nirkabel; Siaran program televisi; Siaran program televisi melalui kabel; Sistem operasi
panggilan; Streaming dan live streaming audio video audiovisual media digital dan konten audiovisual interaktif melalui
internet; Streaming dan streaming langsung konten game audio visual dan audiovisual melalui jaringan komputer global;
Streaming konten media digital di Internet; Streaming materi audio dan video di Internet; Streaming materi audio dan video
yang terkait dengan kegiatan atletik di internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Streaming permainan
elektronik dan video; Streaming rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat didownload
berupa musik dan hiburan musikal; Telekomunikasi, yaitu streaming materi audio dan video di Internet; Telekomunikasi, yaitu,
komunikasi melalui perangkat elektronik portabel, pemutar media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar,
speaker audio, pengeras suara, amplifier, untuk mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh,
menyandikan, mendekode, streaming, menampilkan, menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar
visual, data, buku, foto, video, teks, konten, karya audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik
lainnya; Telekomunikasi, yaitu, menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi dan menyediakan koneksi telekomunikasi ke
jaringan komputer global; Telekonferensi; Transmisi Katalog Elektronik; Transmisi Video dan Teks melalui Aplikasi untuk
Perangkat Seluler; Transmisi dan penerimaan melalui radio; Transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui jaringan
komputer; Transmisi data dan suara melalui jaringan nirkabel satelit; Transmisi data elektronik dan dokumen multimedia
melalui terminal komputer; Transmisi data untuk orang lain; Transmisi elektronik atas data, grafik, gambar dan pesan antar
para pengguna komputer permainan video melalui jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; Transmisi elektronik
film/musik/video/permainan dan konten multimedia; Transmisi elektronik nirkabel atas data, gambar dan informasi; Transmisi
elektronik untuk pihak lain atas informasi sekuritas dan keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu,
mengkomunikasikan dan routing informasi perdagangan yang melibatkan jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan,
untuk pihak lain melalui jaringan komputer global; Transmisi file penagihan digital untuk konten online; Transmisi informasi
pada jaringan telekomunikasi optik; Transmisi informasi untuk melacak dan menemukan objek, aset, peralatan, dan personel
dengan menggunakan teknologi satelit untuk pihak ketiga; Transmisi informasi, data, dan konten multimedia untuk
kepentingan umum melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya secara elektronik; Transmisi konten audio dan video
melalui satelit; Transmisi pesan elektronik, grafik dan gambar; Transmisi pesan teks dan video; Transmisi siaran melalui
satelit; Transmisi suara dan gambar melalui satelit; Transmisi telekomunikasi untuk perdagangan mata uang; akses dan tautan
telekomunikasi ke database komputer dan internet; akses ke konten, situs web, dan portal; akses konferensi video dan atau
telepon jarak jauh; berbagi informasi, observasi dan keahlian antara profesional medis mengenai perawatan pasien,
penggunaan alat medis dan obat-obatan; cloud, keamanan, dan layanan terkelola jaringan yang dikelola; datacasting;
distribusi dan pengiriman layanan video dan audio; informasi siaran radio; informasi siaran televisi; informasi siaran televisi
kabel; informasi tentang telekomunikasi; informasi transmisi elektronik surat-surat berharga dan keuangan untuk pihak ketiga
melalui layanan interkoneksi komputer; interkomunikasi komputer; internet broadband dan layanan komunikasi; internet dan
jaringan nirkabel; internet dan layanan akses dan komunikasi intranet; jasa broadband; jasa fasilitas online dan telekomunikasi
untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa
informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan pertukaran data elektronik [EDI]; jasa informasi, konsultasi dan
saran yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; jasa
informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; jasa informasi,
konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database komunikasi global;
jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan WiFi portabel; jasa informasi, konsultasi dan saran
yang berkaitan dengan penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; jasa
informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan perangkat wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel;
jasa komunikasi; jasa komunikasi data; jasa komunikasi nirkabel, yaitu transmisi program televisi dan gambar bergerak ke
perangkat bergerak; 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
komunikasi, yaitu, transmisi, menerima, mengunduh, streaming, dan menyiarkan teks, gambar, audio, video dan data melalui
perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima
TV, dan set top box; jasa konferensi video dan audio yang dilakukan melalui web, telepon, dan alat bergerak; jasa konsultasi
di bidang komunikasi elektronik; jasa menggunakan secara bersama-sama peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto
digital dan file video di antara para pengguna internet; jasa panggilan radio, telepon atau sarana komunikasi elektronik lainnya;
jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa pengaman dan pengawasan yang berkaitan dengan

Halaman 341 dari 854

telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; jasa penyediaan database informasi online mengenai
telekomunikasi dan Internet; jasa penyediaan film dan program televisi yang tidak dapat di unduh melalui transmisi video-ondemand; jasa penyediaan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa penyediaan
forum dan ruang obrolan secara online; jasa penyediaan forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna
untuk memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi, mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten
multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna
lainnya; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan,
perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan
pemasaran online; jasa penyediaan forum online untuk berbagi teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file
elektronik, informasi, dan data; jasa penyediaan forum online untuk pengiriman pesan dan data di antara para pengguna
komputer; jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang memudahkan
pengguna untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar
komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa penyediaan layanan komunikasi
multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online,
konferensi telepon, dan konferensi video; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
penyiaran berkaitan dengan penyelanggaran dan kompetisi esports; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat
di unduh melalui transmisi video-on-demand; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui videoon-demand; jasa pesan elektronik, konferensi dan transmisi order; 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 telekomunikasi; jasa telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berhubungan
dengan komunikasi informasi antara bank data; jasa telekomunikasi untuk telekonferensi, konferensi audio, konferensi web,
jasa kolaborasi video, konferensi video, webinar, dan jasa streaming; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan
pembayaran elektronik; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran nirkabel; jasa telekomunikasi yang
berhubungan dengan perdagangan; jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal internet untuk
platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor;
jasa telekomunikasi, seperti, panggilan menurut jadwal waktu yang telah ditentukan (routing calls), pesan sms, notifikasi
otomatis (push-notification) yang ditujukan kepada pihak ketiga setempat mengenai operator kendaraan bermotor disekitar
para pengguna telepon; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima
pesan digital melalui komputer global dan jaringan komunikasi; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara,
data, gambar, audio dan video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa telekomunikasi, yaitu,
transmisi elektronik dari konten dan data realitas virtual/maya; jasa transmisi data komputer; jasa transmisi sinyal lokasi satelit;
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-jasa transmisi digital
dan satelit; jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, grafik
dan konten audio antara pengguna internet; jasa/layanan komunikasi telefoni (telephony); jasa/layanan penyiaran audio, teks
dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer,
yaitu, transmisi elektronik gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan
informasi iklan media; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan
telekomunikasi; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari media elektronik, data, pesan, grafik, gambar,
audio, video dan informasi; kantor berita; kartu ucapan daring [transmisi]; kartu ucapan melalui berbagai fasilitas media sosial
online / daring; komputer membantu pengiriman pesan; komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komputer
membantu pengiriman pesan, data, dan gambar; komputer membantu transmisi data; komputer membantu transmisi data,
pesan, dan gambar; komputer membantu transmisi gambar; komputer membantu transmisi informasi; komputer membantu
transmisi informasi dan gambar; komunikasi data dengan cara elektronik; komunikasi data melalui email; komunikasi data
melalui surat elektronik; komunikasi dengan atau antara komputer dan terminal komputer; komunikasi dengan cara elektronik;
komunikasi dengan faksimili; komunikasi dengan jaringan serat optik; komunikasi dengan komputer; komunikasi dengan
komputer dan perangkat elektronik seluler; komunikasi dengan menggunakan gelombang Hertz; komunikasi dengan satelit;
komunikasi dengan sistem surat elektronik; komunikasi dengan telegram; komunikasi dengan terminal komputer, yaitu
transmisi data, pesan dan dokumen elektronik melalui terminal komputer; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran
obrolan, dan forum Internet; komunikasi faksimili; komunikasi informasi oleh komputer; komunikasi internet; komunikasi
jaringan dengan nilai tambah; komunikasi jaringan elektronik, yaitu, transmisi informasi dan data melalui komunikasi jaringan
elektronik; komunikasi jaringan serat optik; komunikasi jaringan telekomunikasi lintas batas; komunikasi konferensi video;
komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; komunikasi melalui jaringan
komputer global atau internet; komunikasi melalui jaringan komunikasi elektronik; komunikasi melalui jaringan pribadi virtual
[VPN]; komunikasi melalui jaringan serat optik; komunikasi melalui jaringan serat optik dan broadband nirkabel; komunikasi
melalui jaringan telekomunikasi multinasional; komunikasi melalui radio; komunikasi melalui respons suara interaktif [IVR];
komunikasi melalui serat optik; komunikasi melalui telegraf; komunikasi melalui telepon; komunikasi melalui telepon
menggunakan jalur internet; komunikasi melalui telepon seluler; komunikasi melalui terminal komputer; komunikasi melalui
terminal komputer analog dan digital; komunikasi melalui terminal komputer, dengan transmisi digital atau melalui satelit;
komunikasi melalui transmisi radio, telegraf, telepon dan televisi; komunikasi ponsel; komunikasi radio; komunikasi radio
broadband; komunikasi radio seluler; komunikasi seluler; komunikasi telegraf; komunikasi telematik melalui terminal komputer;
komunikasi telepon; komunikasi terminal komputer; konektivitas internet; konsultasi di bidang jasa telekomunikasi, yaitu
pengiriman suara, data, dan dokumen melalui jaringan telekomunikasi; konsultasi di bidang komunikasi; konsultasi penyiaran
radio; konsultasi penyiaran televisi; konsultasi telekomunikasi; konsultasi telekomunikasi dalam hal konsultasi teknis di bidang
pengiriman dan komunikasi audio, teks dan data visual; langganan siaran audio melalui jaringan komputer global; langganan
video-on-demand; layanan Wireless Private Exchange Exchange [PBX]; layanan ahli di bidang telekomunikasi; layanan akses
jaringan komputer disediakan melalui metro Ethernet; layanan akses ke jaringan komputer; layanan akses telekomunikasi;
layanan akses telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan berbagi foto peer-to-peer, yaitu
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transmisi elektronik file foto digital antara
pengguna internet, video, dan file multimedia;
menyediakan akses ke komputer, database
elektronik dan online; layanan cablecasting; layanan chatroom untuk jejaring sosial; layanan data surat elektronik; layanan
datacasting; layanan fasilitasi piranti lunak untuk komunikasi video dan suara antar pihak; layanan gateway telekomunikasi;
layanan gateway telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan informasi telekomunikasi; layanan jaringan; layanan jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan kantor berita; layanan kawat; layanan komputer, yaitu, menyediakan basis
data dengan fitur berita dan informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk penelitian hukum dan
kepatuhan menyediakan akses ke database komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan
komputer global; layanan komunikasi; layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi cloud, yaitu pengiriman
data dari jaringan cloud untuk jaringan telekomunikasi; layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan komunikasi
data melalui surat elektronik; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik,
kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan komunikasi disediakan melalui transmisi televisi;
layanan komunikasi elektronik; layanan komunikasi elektronik yaitu melanjutkan atau menyebarkan teks, dokumen elektronik,
data, database, informasi grafis dan audiovisual; layanan komunikasi interaktif; layanan komunikasi jaringan digital; layanan
komunikasi jaringan komputer; layanan komunikasi komputer untuk transmisi informasi; layanan komunikasi melalui surat
elektronik dan Voice over Internet Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media
Internet); layanan komunikasi nirkabel broadband; layanan komunikasi penerbangan; layanan komunikasi radio, telepon dan
telegraf; layanan komunikasi seluler; layanan komunikasi telematik; layanan komunikasi telepon disediakan untuk hotline dan
pusat panggilan; layanan komunikasi telepon jarak jauh; layanan komunikasi terkomputerisasi; layanan komunikasi video,
yaitu transmisi elektronik dari klip video; layanan komunikasi yang disediakan melalui Internet; layanan komunikasi, yaitu,
transmisi dan distribusi suara, audio, gambar visual melalui jaringan komunikasi global; layanan konferensi audio; layanan
konferensi jaringan; layanan konferensi telepresence; layanan konferensi video; layanan konferensi web; layanan konsultasi
dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
komunikasi nirkabel dan peralatan komunikasi nirkabel; layanan konsultasi dan nasihat terkait dengan komunikasi data dan
jaringan komunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan komunikasi data; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi di bidang telekomunikasi; layanan media
seluler dalam sifat transmisi elektronik dari konten media hiburan; layanan media seluler yang terdiri
dari transmisi elektronik informasi
multimedia dan konten hiburan,
yaitu, konten video dan audio,
gambar, ilustrasi grafis dan musik
melalui Internet, jaringan kabel dan
nirkabel untuk diunduh ke telepon
seluler.; layanan olah pesan instan yang berhubungan dengan jejaring sosial; layanan olahpesan multimedia [MMS]; layanan
olahpesan web; layanan pager; layanan paging [radio, telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya]; layanan paging radio;
layanan paging radio dan telepon; layanan paging telepon; layanan panggilan penyaringan; layanan panggilan yang diaktifkan
suara; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan pembatasan panggilan; layanan pemberitahuan
panggilan tidak terjawab; layanan penerusan panggilan; layanan penerusan surat elektronik; layanan pengiriman dan
penerimaan pesan; layanan pengiriman pesan online; layanan pengiriman pesan suara elektronik, yaitu, rekaman dan
transmisi pesan suara yang selanjutnya; layanan pengiriman surat elektronik dan faksimili; layanan penyaringan panggilan
telepon otomatis; layanan penyedia akses internet; layanan penyedia internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan penyedia layanan internet; layanan penyedia layanan internet [ISP];
layanan penyediaan akses dan koneksi ke Internet, jaringan komputer, database komputer serta aplikasi; layanan penyediaan
forum online di bidang teknologi, telekomunikasi, dan komunikasi; layanan penyelesaian panggilan telepon untuk pelanggan
bantuan direktori; layanan penyempitan video; layanan penyiaran audio; layanan penyiaran audio dan video melalui internet;
layanan penyiaran audio dan video yang disediakan melalui Internet; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi
ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan
penyiaran dan penyiaran web interaktif melalui Internet dan jaringan telekomunikasi; layanan penyiaran dan transmisi video
melalui internet, menampilkan film, film:; layanan penyiaran internet; layanan penyiaran melalui komputer atau
jaringan komunikasi lainnya, yaitu,
mengunggah, memposting, menampilkan,
menandai, dan mengirimkan data, informasi,
pesan, grafik, dan gambar secara elektronik; layanan penyiaran situs web; layanan penyiaran televisi termasuk pengoperasian
layanan televisi berlangganan dan layanan video-on-demand; layanan penyiaran video; layanan perburuan garis; layanan
pertukaran data elektronik; layanan pertukaran data elektronik [EDI]; layanan pertukaran telepon; layanan perutean dan
sambungan telekomunikasi; layanan pesan digital nirkabel; layanan pesan digital nirkabel teks dan numerik; layanan pesan
singkat [SMS]; layanan pesan suara; layanan pesan suara nirkabel; layanan pesan suara telepon; layanan pesan suara
telepon otomatis; layanan pesan teks; layanan pesan teks, audio dan video; layanan pesan telepon; layanan portal internet;
layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan rekaman panggilan; layanan
satelit telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan siaran televisi
untuk telepon seluler; layanan streaming audio, data, video, dan gambar di Internet; layanan streaming televisi; layanan
streaming video, audio dan televisi; layanan streaming video, audio dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik;
layanan surat elektronik; layanan surat elektronik dan kotak surat; layanan surat elektronik yang aman; layanan telegraf;
layanan telekomunikasi antar jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan telekomunikasi antar jaringan komputer, yaitu komunikasi antar jaringan komputer; layanan
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telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; layanan
telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform
dan portal Internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan
telekomunikasi jaringan digital; layanan telekomunikasi melalui radio elektronik dan nirkabel; layanan telekomunikasi multimedia; layanan telekomunikasi penerbangan; layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon
prabayar; layanan telekomunikasi terkait internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan telekomunikasi untuk menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global; layanan telekomunikasi untuk
tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan telepon, yaitu,
streaming konten audio dan visual; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan,
informasi, layanan dan transaksi keuangan; layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui jaringan
broadband optik atau nirkabel; layanan telekomunikasi, yaitu transmisi data,
pesan, obrolan, grafik, gambar, audio, foto,
video, dan informasi elektronik, atau transmisi
iklan dan media komunikasi periklanan melalui
komputer dan jaringan komunikasi; layanan telekomunikasi, yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan
push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon menggunakan ponsel; layanan telekomunikasi,
yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di
sekitar penelepon menggunakan ponsel telekomunikasi; layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi suara, data, grafik, suara dan
video melalui jaringan broadband atau nirkabel; layanan telekonferensi; layanan telekonferensi audio; layanan telekonferensi
dan konferensi video; layanan telematika; layanan telepon; layanan telepon internasional; layanan telepon internet; layanan
telepon jarak jauh; layanan telepon jarak jauh prabayar; layanan telepon komputer; layanan telepon lokal; layanan telepon
lokal dan jarak jauh; layanan telepon lokal dan jarak jauh prabayar; layanan telepon lokal prabayar; layanan telepon radio
seluler; layanan telepon seluler; layanan telepon seluler nirkabel; layanan telepon teks untuk individu yang tuli, tuna rungu atau
tuna wicara; layanan telepon terkomputerisasi; layanan telepon tidak bergerak dan bergerak; layanan teleteks; layanan
teleteks dan penyiaran interaktif; layanan teleteks interaktif; layanan telex; layanan ticker tape; layanan transmisi audiovisual;
layanan transmisi dan pengambilan faksimili; layanan transmisi data; layanan transmisi data bit-rate tinggi untuk operator
jaringan telekomunikasi; layanan transmisi digital; layanan transmisi digital untuk data audio dan video; layanan transmisi
elektronik dan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis; layanan transmisi satelit; layanan transmisi suara;
layanan transmisi suara, audio, gambar dan data visual melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet,
jaringan layanan informasi dan jaringan data; layanan transmisi televisi bayar per tayang; layanan transmisi televisi protokol
internet [IPTV]; layanan transmisi video berdasarkan permintaan yang disediakan melalui Internet; layanan transmisi video dan
data; layanan transmisi yang dilakukan oleh operator jaringan telekomunikasi dengan menggunakan transmisi data tingkat
tinggi; layanan untuk komunikasi dengan alat elektronik; layanan untuk komunikasi dengan alat nirkabel; layanan untuk
penyediaan, transmisi atau tampilan informasi untuk keperluan bisnis atau domestik dari bank data yang disimpan komputer
atau melalui internet; layanan untuk transmisi dan penyajian informasi dengan komputer atau secara elektronik; layanan
videophone; layanan videotext; layanan videotext interaktif; manajemen informasi untuk komunikasi; membantu pengambilan
keputusan mentransmisikan informasi melalui komunikasi data; memberi pengguna pihak ketiga akses ke infrastruktur
telekomunikasi; memberikan informasi siaran televisi melalui situs web; memberikan informasi tentang komunikasi nirkabel;
memberikan informasi tentang siaran radio; memberikan informasi tentang siaran televisi; memberikan informasi tentang
siaran televisi kabel; memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; memberikan
pemberitahuan notifikasi email tentang perubahan peringkat yang memengaruhi portofolio keuangan; memfasilitasi akses ke
situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik lainnya melalui masuk (login) universal; meneruskan semua jenis
pesan ke alamat Internet [pesan web]; mengirim dan menerima pesan elektronik; mengirim, menerima dan meneruskan pesan
elektronik; mentransmisikan informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; mentransmisikan informasi melalui sistem
komunikasi video; mentransmisikan rekaman suara dan audiovisual melalui Internet; menyediakan akses Internet;
menyediakan akses Internet jarak jauh; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses
Internet melalui jaringan broadband serat optik; menyediakan akses dalam bentuk menyediakan jasa konektivitas
telekomunikasi ke perangkat elektronik untuk mentransfer gambar, pesan, audio, visual, audiovisual dan karya multimedia di
antara perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV,
penerima TV, dan set top box; menyediakan akses dan penyewaan waktu akses ke basis data komputer; menyediakan akses
dan waktu lising akses untuk jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan
akses ke berbagai basis data yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke blog, ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke chatroom online;
menyediakan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik dalam file pusat untuk konsultasi jarak jauh;
menyediakan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke data
di jaringan komputer; menyediakan akses ke data di jaringan komunikasi; menyediakan akses ke data melalui Internet;
menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke database dan direktori melalui jaringan komunikasi untuk
memperoleh data di bidang musik, video, film, kartun, buku, kartun, televisi, permainan, dan olahraga; menyediakan akses ke
database dan informasi melalui jaringan komputer global; menyediakan akses ke database di Internet; menyediakan akses ke
database di jaringan komputer; menyediakan akses ke database elektronik; menyediakan akses ke database elektronik dan
online interaktif dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video, audio, visual, dan audio
visual di bidang kepentingan umum/yang diminati umum; menyediakan akses ke database komputer dan database yang dapat
dicari secara online di bidang jaringan/jejaring sosial, pengenalan sosial dan penyediaan teman kencan (dating); menyediakan
akses ke database komputer di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial dan penyediaan teman kencan (dating);
menyediakan akses ke database online; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik

Halaman 344 dari 854

yang digunakan untuk konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem
telekomunikasi dan sistem komunikasi data; menyediakan akses ke forum Internet; menyediakan akses ke forum online;
menyediakan akses ke forum secara online, ruang percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui
jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal; menyediakan akses ke informasi di
Internet dan jaringan komunikasi
lainnya; menyediakan akses ke informasi di Internet; menyediakan akses ke informasi di jaringan komputer; menyediakan
akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke informasi melalui Internet;
menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data; menyediakan akses ke internet nirkabel; menyediakan akses ke
internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses ke jaringan
komputer; menyediakan akses ke jaringan komputer di seluruh dunia; menyediakan akses ke jaringan komputer global;
menyediakan akses ke jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik, ke Internet dan
ke ekstranet; menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi; menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database
online; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan akses ke papan buletin; menyediakan akses ke
pasar elektronik [portal] di jaringan komputer; menyediakan akses ke platform Internet seluler; menyediakan akses ke platform
Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke
platform di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke platform ecommerce di Internet; menyediakan akses ke portal Internet seluler; menyediakan akses ke portal berbagi video; menyediakan
akses ke portal di Internet; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke portal
web; menyediakan akses ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses ke publikasi elektronik; menyediakan
akses ke ruang obrolan; menyediakan akses ke ruang obrolan Internet; menyediakan akses ke saluran obrolan online;
menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum di Internet, termasuk Internet seluler; menyediakan akses ke
saluran obrolan, ruang obrolan dan forum melalui Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan, dan
forum melalui Internet; menyediakan akses ke saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan akses ke
situs dalam jaringan informasi elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke situs elektronik; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya;
menyediakan akses ke situs web di internet; menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer, ponsel dan
perangkat elektronik lainnya; menyediakan akses ke situs web di seluler dan internet; menyediakan akses ke situs web diskusi
Internet; menyediakan akses ke situs web interaktif pada jaringan komputer global; menyediakan akses ke situs web musik
digital di Internet; menyediakan akses ke toko elektronik [telekomunikasi]; menyediakan akses ke web, surat dan portal berita;
menyediakan akses kecepatan tinggi ke Internet; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan area; menyediakan akses
kecepatan tinggi ke jaringan area dan jaringan informasi komputer global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan
informasi komputer global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke komputer dan jaringan komunikasi; menyediakan akses
melalui jaringan data ke perangkat lunak untuk akses Internet; menyediakan akses melalui komputer dan jaringan komunikasi
termasuk Internet, teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses multipengguna ke jaringan informasi komputer global; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan informasi komputer global
untuk transfer dan penyebaran berbagai informasi; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global;
menyediakan akses multi-pengguna ke koleksi informasi eksklusif melalui jaringan informasi komputer global; menyediakan
akses nirkabel multi-pengguna ke Internet; menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna
perangkat komunikasi seluler; menyediakan akses online ke basis data; menyediakan akses online ke data; menyediakan
akses pengguna ke
jaringan komputer global; menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke
informasi dan layanan informasi yang tersedia di Internet dan di jaringan komputer lainnya; menyediakan akses pengguna ke
informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan akses pengguna ke jaringan
komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan akses pengguna ke mesin
pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang
berkaitan dengan komunikasi seluler; menyediakan akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan akses pengguna ke
program komputer di jaringan data; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai
topik; menyediakan akses sesuai permintaan ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses telekomunikasi
daring dan tautan ke internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses telekomunikasi ke basis data dan internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; menyediakan akses terhadap berita, berita terkini, dan informasi olahraga; menyediakan basis data
komputer dalam bentuk papan buletin di bidang musik, video, film, buku, televisi, permainan dan olahraga; menyediakan
chatroom atau layanan diskusi on-line; menyediakan database komputer online di bidang jejaring sosial; menyediakan dial-up
banyak pengguna dan akses khusus ke Internet; menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi telepresence;
menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi video; menyediakan fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan
pengguna komputer lain; menyediakan forum internet; menyediakan forum komunikasi online, yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video,
berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk
terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan forum online; menyediakan forum online interaktif untuk menawarkan dukungan
emosional kepada pasien kanker dan keluarga mereka; menyediakan forum online interaktif untuk orang-orang yang terkena
kanker; menyediakan forum online untuk komunikasi mengenai topik kepentingan umum; menyediakan forum online untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna
telepon genggam; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna;
menyediakan forum secara online dan daftar server untuk transmisi dan pengiriman pesan berupa laporan peristiwa saat ini,
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hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi;
menyediakan informasi tentang telekomunikasi dan komunikasi data; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan siaran televisi,
kabel dan satelit atau siaran radio; menyediakan jalur obrolan Internet; menyediakan jasa komunikasi online; menyediakan
komunikasi elektronik real-time pribadi dan aman melalui jaringan komputer; menyediakan koneksi komunikasi elektronik;
menyediakan koneksi telekomunikasi elektronik; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet atau database;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan koneksi telekomunikasi ke basis data;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database komputer; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet
dan basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet dan basis data yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan
koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; menyediakan layanan akses pengguna program komputer dalam jaringan data; menyediakan layanan chatroom
online; menyediakan layanan diskusi on-line; menyediakan layanan dukungan teknis mengenai penggunaan peralatan
komunikasi; menyediakan layanan email; menyediakan layanan faks e-mail; menyediakan layanan komunikasi internet;
menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler; menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler untuk tujuan amal;
menyediakan layanan komunikasi suara melalui Internet; menyediakan layanan konektivitas frame relay untuk transfer data;
menyediakan layanan konferensi telepon; menyediakan layanan obrolan suara; menyediakan layanan pengalihan sentral
untuk jaringan komunikasi elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan layanan pesan instan; menyediakan layanan surat elektronik; menyediakan layanan surat elektronik dan pesan
instan; menyediakan layanan telekomunikasi jarak jauh; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di
Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan layanan transmisi faksimili online; menyediakan link komunikasi online
yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online lokal dan global
lainnya; menyediakan listservers on-line untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan papan buletin
elektronik online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer; menyediakan papan buletin elektronik secara online
untuk transmisi dan pengiriman pesan antara pengguna dalam bidang kepentingan umum; menyediakan papan buletin
elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; menyediakan papan buletin interaktif
online [layanan telekomunikasi]; menyediakan penggunaan sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk jejaring sosial, menciptakan komunitas virtual, dan transmisi konten digital; menyediakan ruang obrolan (chat rooms)
interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang
konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) online
dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan barangbarang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian produk; menyediakan ruang obrolan Internet, forum
Internet dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer terkait dengan olahraga elektronik;
menyediakan ruang obrolan dan forum internet; menyediakan ruang obrolan internet; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online dan papan
buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; menyediakan ruang obrolan online
untuk jejaring sosial; menyediakan ruang obrolan online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan
ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan ruang
obrolan online, forum online, dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game
elektronik; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan sambungan telekomunikasi dari
kendaraan bermotor ke stasiun pusat; menyediakan situs web untuk mengirim dan membaca pesan (message boards) atau
forum diskusi interaktif, yaitu, menyediakan ruang bicara online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara
partisipan dalam dan para pemain dari permainan komputer dan video; menyediakan tautan komunikasi on-line yang
mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya; menyediakan telekomunikasi nirkabel melalui
jaringan komunikasi elektronik; menyediakan transmisi data dan informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk
Internet untuk digunakan dalam menganalisis, mengukur dan menghubungkan suatu peristiwa; menyediakan transmisi data
elektronik yang
aman untuk pembayaran dan layanan keuangan
melalui jaringan komputer global; menyediakan transmisi data, informasi, dan
pesan elektronik yang aman melalui jaringan
komputer global; menyediakan transmisi elektronik dari data transaksi kartu kredit dan data pembayaran elektronik melalui
jaringan komputer global; menyelenggarakan layanan Private Branch Exchange [PBX]; menyiarkan dan mengirimkan
(streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan
jaringan nirkabel; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; netcasting
[siaran melalui jaringan komputer global]; pada layanan notifikasi panggilan; pemantauan, pengorganisasian dan analisis
informasi panggilan; pengecoran kabel; pengelola pengoperasian jaringan komunikasi; pengiriman berita; pengiriman berita
melalui facsimile; pengiriman dokumen online melalui jaringan komputer global; pengiriman dokumen pinjaman secara
elektronik; pengiriman dokumen secara elektronik; pengiriman file digital, surat elektronik; pengiriman gambar dan foto secara
elektronik melalui jaringan komputer global; pengiriman informasi secara telematik; pengiriman informasi sehubungan dengan
belanja secara online dan jasa retail umum; pengiriman item berita ke organisasi pelaporan berita; pengiriman kartu ucapan
yang dipersonalisasi kepada orang lain melalui surat elektronik; pengiriman konten media melalui proses penyiaran
(streaming) dari jaringan elektronik dan komunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman musik digital
melalui transmisi elektronik; pengiriman pesan; pengiriman pesan dan gambar; pengiriman pesan dan gambar antara
perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan dan gambar dengan komputer; pengiriman pesan dan gambar melalui
telepon seluler; pengiriman pesan elektronik; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; pengiriman pesan instan;
pengiriman pesan melalui media elektronik; pengiriman pesan melalui situs web; pengiriman pesan melalui telefacsimile;
pengiriman pesan melalui telegram; pengiriman pesan melalui teleks; pengiriman pesan melalui telepon; pengiriman pesan
melalui telepon dan faksimili; pengiriman pesan melalui transmisi elektronik; pengiriman pesan pendek; pengiriman pesan
secara digital; pengiriman pesan singkat [SMS] antara perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan teks melalui
telepon seluler dan perangkat seluler; pengiriman pesan, informasi, data, dokumen dan gambar dengan bantuan komputer;
pengiriman pesanan elektronik untuk toko bunga; pengiriman surat elektronik; pengiriman telegram; pengiriman video interaktif
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melalui jaringan digital; pengiriman video-on-demand; pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer,
jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; pengoperasian jaringan dan saluran televisi; pengoperasian jaringan
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengoperasian peralatan
penyiaran radio; pengoperasian peralatan penyiaran televisi; pengoperasian peralatan telekomunikasi; pengoperasian sistem
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengumpulan dan pengiriman
pesan elektronik; penyedia akses ke aplikasi; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia
akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia basis data
komputer elektronik online yang menyediakan pelanggan dengan informasi perdagangan mengenai sekuritas dan
menyediakan lembaga dan investor individu dengan jaringan otomatis untuk perdagangan sekuritas; penyedia forum online
untuk transmisi pesan, komen dan konten multimedia diantara para pengguna; penyedia informasi mengenai telekomunikasi;
penyedia informasi terkait dengan komunikasi satelit; penyedia konten multimedia melalui internet; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang dilengkapi perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan, pengunduhan, streaming,
pengeposan, penyajian, pembuatan blog, penautan, pembagian, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui
jaringan komunikasi; penyedia waktu akses ke data terkomputerisasi atau database transmisi data di internet; penyediaan
akses ke basis data interaktif untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan pelanggan perihal perjalanan,
kegiatan rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran; penyediaan akses ke basis data komputer di bidang jejaring sosial
dan pengenalan sosial; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi; penyediaan akses ke
jaringan telekomunikasi dan internet; 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 ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik;
penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyediaan akses ke situs web di
internet untuk tujuan jejaring sosial; 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;
penyediaan akses pengguna ke jaringan komputer global; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang
disediakan melalui layanan video-on-demand; penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio yang disediakan melalui
Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan
audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand on-line; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang
disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke program televisi yang disediakan melalui layanan
berdasarkan permintaan; penyediaan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan mengalirkan informasi, audio,
video, konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan komunikasi data (termasuk penyediaan informasi melalui jaringan komunikasi nirkabel atau
kabel); penyediaan koneksi antara situs web dan tampilan TV melalui portal televisi interaktif; penyediaan koneksi
telekomunikasi ke Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database komunikasi global; penyediaan
koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau penerimaan konten audio, video atau
multimedia; penyediaan koneksi telekomunikasi melalui terminal komputer; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk hotline
telepon dan pusat panggilan; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk saluran obrolan telepon; penyediaan layanan PBX
[pertukaran cabang swasta] domestik; penyediaan layanan akses basis data; penyediaan layanan akses internet; penyediaan
layanan konferensi video; penyediaan layanan laporan online bagi pelanggan mengenai kinerja, efektivitas, dan status
telekonferensi berbasis web, konferensi video, dan rapat; penyediaan layanan pesan suara pendek [VSMS]; penyediaan
layanan telepon dan / atau komputer online kepada anggota skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan,
skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa;
penyediaan papan buletin elektronik online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer di bidang informasi produk
konsumen; penyediaan ruang obrolan online, layanan pesan instan, dan papan buletin elektronik; penyediaan streaming
publikasi elektronik secara online dari internet atau jaringan komputer atau database komputer; penyediaan waktu akses ke
situs web yang menampilkan materi multimedia; penyewaan WiFi portabel; penyewaan alat dan instalasi telekomunikasi;
penyewaan alat dan instrumen komunikasi; penyewaan alat dan instrumen komunikasi komputer; penyewaan alat dan
instrumen teleprocessing dan komunikasi komputer; penyewaan alat dan peralatan telekomunikasi, penyewaan alat dan
peralatan komunikasi; penyewaan alat faksimili; penyewaan alat pengirim pesan; penyewaan alat telepon; penyewaan bilik
telepon; penyewaan fasilitas konferensi video; penyewaan fasilitas penyiaran radio dan televisi; penyewaan fasilitas
telekomunikasi; penyewaan kapasitas transmisi satelit; penyewaan modem; penyewaan peralatan dan instrumen komunikasi
komputer; penyewaan peralatan komunikasi; penyewaan peralatan konferensi video; penyewaan peralatan penyiaran;
penyewaan peralatan penyiaran radio dan televisi; penyewaan peralatan siaran radio; penyewaan peralatan siaran televisi;
penyewaan peralatan telekomunikasi; penyewaan peralatan telekomunikasi, termasuk telepon dan alat faksimili; penyewaan
peralatan untuk mengirimkan gambar; penyewaan perangkat dan peralatan komunikasi; penyewaan perangkat dan peralatan
telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyewaan perangkat wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel;
penyewaan saluran telekomunikasi; penyewaan set telepon, faksimili, dan peralatan komunikasi lainnya; penyewaan
smartphone; penyewaan waktu akses ke basis data informasi; penyewaan waktu akses ke database dan pusat host database
videotext atau pengolahan data, termasuk oleh jaringan internet; penyewaan waktu akses ke database komputer; penyewaan
waktu akses ke informasi di jaringan komputer; penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global; penyewaan waktu akses
ke server database; penyiaran; penyiaran atau transmisi program televisi, yaitu kartun-kartun; penyiaran dan streaming audiovisual, multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet,
kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik
dan video musik; penyiaran dan streaming konten media audiovisual; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar layanan
komunikasi melalui satelit, televisi dan / atau radio; penyiaran dan transmisi program radio; penyiaran dan transmisi program
televisi; penyiaran dan transmisi program televisi bayar per tayang; penyiaran dan transmisi program televisi kabel; penyiaran
dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif;
penyiaran dan transmisi ulang
program radio atau audiovisual; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film gambar
bergerak melalui Internet; penyiaran film kartun dan film animasi; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di
Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran fitur film dan televisi; penyiaran fitur film dan televisi
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melalui Internet; penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan komunikasi seluler; penyiaran interaktif; penyiaran internet
yang dispesialisasikan dalam permainan online; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran
konten audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui
Internet; penyiaran multimedia melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya;
penyiaran nirkabel; penyiaran pemrograman video dan audio melalui Internet; penyiaran program melalui internet; penyiaran
program melalui jaringan komputer global; penyiaran program teleshopping; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran protokol internet;
penyiaran radio informasi dan program lainnya; penyiaran televisi ke perangkat bergerak, yaitu, telepon genggam, telepon
pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV dan set top box; penyiaran
video dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video melalui Internet; penyiaran video melalui Internet dan
jaringan komunikasi lainnya; penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program
televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan
komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan gambar,
grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan website, terminal
komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; penyiaran, transmisi, dan distribusi
program, film, gambar, musik,
permainan, kutipan dan teks melalui
sarana teknologi apa pun ke
pesawat televisi, komputer pribadi
dan perekam, penerima nirkabel,
telepon dan telepon seluler,
tampilan publik dan perangkat atau
fasilitas lain yang mampu menerima
konten tersebut; perekrutan, penyewaan dan penyewaan alat komunikasi; perpesanan store-and-forward elektronik;
persewaan telepon; pertukaran data elektronik; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam basis data yang dapat
diakses melalui jaringan telekomunikasi; pertukaran elektronik dari data yang disimpan dalam basis data melalui jaringan
telekomunikasi; pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafik yang dapat diakses melalui jaringan komputer
dan telekomunikasi; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; pesan elektronik;
pesan numerik; pesan singkat; pesan teks digital; pesan video; podcasting; pos elektronik; presentasi dan distribusi audio,
video, gambar diam dan bergerak serta data; rental/ sewa dan leasing aparatus/ instalasi/ instrumen/ dan peralatan
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; ruang obrolan virtual yang
didirikan melalui pesan teks; saluran telekomunikasi untuk pembayaran elektronik pembayaran mobile; saluran telekomunikasi
untuk transaksi kartu kredit dan debit dan kartu pembayaran; saluran telekomunikasi untuk transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor; sewa telepon seluler; siaran audio; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik,
konser dan program radio; siaran audio digital; siaran audio melalui Internet; siaran audio melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran kabel program
radio dan televisi; siaran musik; siaran program radio; siaran program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi
dengan satelit; siaran program radio dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; siaran program televisi; siaran program
televisi bayar per tayang; siaran program televisi kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi
menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang; siaran program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio; siaran radio dan televisi; siaran radio internet; siaran radio kabel;
siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit; siaran video; streaming audio;
streaming audio dan video; streaming audio konten melalui jaringan komputer global; streaming content audio visual dan
multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming dan live streaming konten audio,
visual dan audiovisual melalui jaringan
komputer global; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; streaming
data; streaming data, semua menampilkan materi yang bersifat fiksi ilmiah dan program televisi yang berhubungan dengan
drama; streaming materi audio dan video di Internet; streaming materi audio di Internet; streaming materi audio, visual dan
audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; streaming materi audio, visual dan audiovisual
melalui jaringan komputer global; streaming materi elektronik melalui jaringan komputer global; streaming materi video di
Internet; streaming permainan elektronik melaluin internet; streaming rekaman audio dan video yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal di Internet; streaming rekaman file musik audio dan video di Internet; streaming
rekaman file musik, yang tidak dapat didownload; streaming video; streaming video dari film independen; streaming video film
dan film independen melalui Internet; surat elektronik dan layanan pesan; telekomunikasi; telekomunikasi informasi (termasuk
halaman web); telekomunikasi informasi (termasuk halaman web) program komputer dan data lainnya yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web), program
komputer dan data lainnya; telekomunikasi interaktif; telekomunikasi melalui jaringan peer-to-peer; telekomunikasi radio;
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; telekomunikasi, selain penyiaran;
telekomunikasi, yaitu streaming
konten audio dan visual di Internet; telekonferensi video; teleprinting; transfer dan penyebaran informasi dan data melalui
jaringan komputer dan Internet; transfer data; transfer data dengan telekomunikasi; transfer data digital; transfer data digital
melalui telekomunikasi; transfer data digital otomatis menggunakan saluran telekomunikasi; transfer data elektronik; transfer
data melalui Internet; transfer data melalui jaringan komputer; transfer data melalui layanan online; transfer data melalui
telekomunikasi, suara, gambar dan transmisi sinyal data; transfer data nirkabel melalui Internet; transfer data nirkabel melalui
protokol aplikasi nirkabel [WAP]; transfer data nirkabel melalui telepon seluler digital; transfer data secara elektronik; transfer
informasi dan data melalui Internet; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer; transfer informasi dan data melalui
jaringan komputer dan Internet; transfer informasi dan data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui layanan
online dan Internet; transfer informasi melalui Internet; transfer informasi melalui jaringan komputer; transfer informasi melalui
layanan online; transfer/ transmisi dan/atau penerimaan data/ dokumen data/ pesan/ gambar/ bunyi/ suara/ teks/ audio/ video/
data dan komunikasi elektronik dan informasi melalui elektronik/ komputer/ kabel/ radio/ surat elektronik/ komunikasi satelit/
hubungan gelombang mikro/ alat terrestrial/ kabel/ nirkabel atau sistem wirelink atau bentuk komunikasi lainnya yang tidak
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berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; transmisi aliran data; transmisi audio, video dan / atau
pemrograman audio visual dengan protokol internet; transmisi audio, video dan data dengan kabel, satelit, jaringan komputer,
saluran telepon dan saluran ISDN; transmisi berita; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik; transmisi
dan distribusi data atau gambar audiovisual melalui jaringan komputer global atau Internet; transmisi dan distribusi data
melalui jaringan komputer global; transmisi dan mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi dan
penerimaan informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi dan pengiriman konten audio-visual, multimedia,
dan digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan
komputer global, regional, dan lokal; transmisi dan pengiriman konten media audio-visual, multimedia dan digital yang dapat
didownload dan tidak dapat didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, dan musik; transmisi dan pengiriman suara, data, gambar, sinyal, pesan, dan informasi; transmisi dan pengiriman video
dan permainan interaktif; transmisi dan penyediaan informasi terkait pesan atau musik atau video atau gambar atau dokumen
atau data atau teks melalui internet atau telepon seluler atau alat komunikasi lainnya; transmisi dan penyiaran program televisi
dan film dan khususnya program video-on-demand; transmisi data; transmisi data antara sistem komputer berjaringan;
transmisi data audio; transmisi data audio melalui Internet; transmisi data dan dokumen elektronik di antara pengguna
komputer; transmisi data dan dokumen elektronik melalui terminal komputer dan perangkat elektronik; transmisi data dan
dokumen secara elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi data dan
dokumen secara elektronik melalui terminal komputer; transmisi data dan file suara melalui surat elektronik; transmisi data dan
informasi dengan komputer dan alat komunikasi elektronik; transmisi data dan informasi melalui sarana elektronik, komputer,
kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik; transmisi data dan informasi oleh
komputer; transmisi data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi data dan layanan telekomunikasi;
transmisi data dengan cara elektronik; transmisi data dengan kabel; transmisi data digital; transmisi data digital melalui
Internet; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data elektronik melalui tautan
satelit; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data komputer; transmisi data melalui Internet; transmisi data melalui jalur
ISDN; transmisi data melalui jaringan komputer; transmisi data melalui jaringan komputer global; transmisi data melalui
jaringan telekomunikasi; transmisi data melalui jaringan telematik; transmisi data melalui saluran telepon; transmisi data
melalui satelit; transmisi data melalui surat elektronik; transmisi data oleh komputer; transmisi data oleh perangkat audio-visual
yang dikendalikan oleh perangkat pemrosesan data atau komputer; transmisi data oleh teletypewriter; transmisi data satelit;
transmisi data secara elektronik; transmisi data suara, gambar dan
video melalui Internet; transmisi data video; transmisi data video melalui Internet; transmisi data yang terkomputerisasi;
transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi data, audio, video dan file multimedia, termasuk file yang dapat
diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global; transmisi data, pesan, dan informasi; transmisi data, pesan,
informasi dan gambar dengan bantuan komputer; transmisi data, suara dan gambar melalui satelit; transmisi data, suara, dan
gambar; transmisi data, suara, dan gambar melalui satelit; transmisi digital gambar; transmisi dokumen secara elektronik;
transmisi dokumen yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
transmisi elektronik audio, video dan data serta dokumen lainnya di antara komputer; transmisi elektronik dan
pengambilan data, gambar, konten
audio, konten video, pesan dan
dokumen; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal;
transmisi elektronik dan transmisi ulang suara, gambar, dokumen, pesan dan data; transmisi elektronik dari audio, video dan
data serta dokumen lainnya melalui jaringan peer-to-peer; transmisi elektronik dari file audio dan video yang streaming dan
dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik dari file konten streaming audio dan
video yang dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik dari komunikasi faksimili dan
data yang menampilkan enkripsi dan dekripsi; transmisi elektronik dari pesan dan data instan; transmisi elektronik dari
program komputer melalui Internet; transmisi elektronik data terenkripsi; transmisi elektronik data, audio, video dan file
multimedia; transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan komunikasi; transmisi elektronik file foto digital di antara
pengguna Internet; transmisi elektronik file foto digital melalui jaringan peer-to-peer; transmisi elektronik gambar dan foto
melalui jaringan komputer global; transmisi elektronik gambar, foto, gambar grafik dan ilustrasi melalui jaringan komputer
global; transmisi elektronik komunikasi faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari
sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi; transmisi elektronik peer-to-peer dari file digital di antara pengguna
internet; transmisi elektronik pesan instan; transmisi elektronik tanpa kabel informasi digital; transmisi elektronik terenkripsi
dan pengiriman data yang dipulihkan; transmisi faksimili; transmisi file digital; transmisi film; transmisi film melalui Internet;
transmisi foto secara elektronik; transmisi foto secara elektronik melalui komputer; transmisi gambar antara perangkat
telekomunikasi seluler; transmisi gambar dengan komputer; transmisi gambar elektronik nirkabel; transmisi gambar melalui
Internet; transmisi gambar secara elektronik; transmisi grafis ke telepon seluler; transmisi grafis secara elektronik melalui
komputer; transmisi informasi; transmisi informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi informasi basis data
melalui jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
transmisi informasi dan gambar yang berkaitan dengan obat-obatan, obat-obatan dan kebersihan; transmisi informasi dengan
kode telematik; transmisi informasi di bidang audio-visual; transmisi informasi di bidang audiovisual; transmisi informasi digital;
transmisi informasi elektronik; transmisi informasi elektronik nirkabel; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi
melalui jaringan digital; transmisi informasi melalui jaringan kabel; transmisi informasi melalui jaringan komputer; transmisi
informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi serat optik; transmisi
informasi melalui jaringan nasional dan internasional; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel; transmisi informasi melalui
jaringan nirkabel atau kabel; transmisi informasi melalui jaringan telekomunikasi optik; transmisi informasi melalui jaringan
telematik; transmisi informasi melalui jejaring sosial (SNS); transmisi informasi melalui kabel; transmisi informasi melalui
komputer yang terhubung ke jaringan telematik yang sama; transmisi informasi melalui komunikasi data untuk membantu
pengambilan keputusan; transmisi informasi melalui radio; transmisi informasi melalui satelit; transmisi informasi melalui
sistem komunikasi video; transmisi informasi melalui telepon; transmisi informasi oleh komputer; transmisi informasi oleh
teletypewriter; transmisi informasi online; transmisi informasi pasar saham melalui media telekomunikasi; transmisi informasi
tentang berbagai topik; transmisi informasi tentang berbagai topik, termasuk on-line dan melalui jaringan komputer global;
transmisi informasi, termasuk halaman web, program komputer dan data lainnya; transmisi jaringan gambar, sinyal dan data;
transmisi kabel suara, gambar, sinyal dan data; transmisi kartu ucapan online; transmisi komunikasi terenkripsi; transmisi
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konten audio; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten audio dan video melalui jaringan komputer;
transmisi konten audio dan video melalui kabel; transmisi konten audio dan video melalui saluran ISDN; transmisi konten
audio dan video melalui satelit; transmisi konten audio melalui Internet; transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi
konten ponsel melalui jaringan online; transmisi konten televisi; transmisi konten video melalui Internet; transmisi konten yang
dibuat pengguna melalui Internet; transmisi musik atau video atau gambar atau dokumen atau data audio melalui jaringan
seperti jaringan komunikasi seluler internet; transmisi musik digital; transmisi pesan dan data satelit; transmisi pesan dan data
satelit untuk navigasi melalui udara; transmisi pesan dan data secara elektronik; transmisi pesan dan gambar melalui jaringan
komputer; transmisi pesan dengan telephon pintar; transmisi pesan elektronik; transmisi pesan melalui Internet; transmisi
pesan melalui jaringan komputer; transmisi pesan oleh komputer; transmisi pesan oleh teletypewriter; transmisi pesan satelit;
transmisi pesan secara elektronik; transmisi pesan yang disandikan; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan
jaringan komunikasi lainnya; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan komputer lainnya serta jaringan
komunikasi; transmisi pesan, suara, data, video, dan gambar melalui jaringan komunikasi global; transmisi pesan/ gambar
melalui seluler dan internet; transmisi pesanan elektronik; transmisi podcast; transmisi program periklanan dan komunikasi
periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi program radio; transmisi program radio dan televisi; transmisi
program radio dan televisi melalui satelit; transmisi program televisi; transmisi program televisi bayar per tayang; transmisi
program televisi kabel; transmisi radio; transmisi radio dan televisi; transmisi radio kabel; transmisi rekaman suara dan visual
melalui jaringan; transmisi satelit; transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global; transmisi sinyal
darurat; transmisi sinyal data; transmisi sinyal satelit; transmisi sinyal suara; transmisi sinyal suara nirkabel secara elektronik;
transmisi sinyal suara, gambar dan data; transmisi suara dan gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; transmisi suara
dan gambar melalui jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar melalui satelit; transmisi suara dan gambar
melalui satelit atau jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar satelit; transmisi suara, data, dan / atau gambar;
transmisi suara, data, gambar, sinyal, dan pesan elektronik dan digital; transmisi suara, gambar dan data serta informasi
elektronik lainnya dari segala jenis; transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis
melalui Internet; transmisi suara, gambar dan sinyal data; transmisi suara, gambar, dan data melalui Internet; transmisi suara,
gambar, sinyal dan data dengan satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data jaringan; transmisi suara, gambar, sinyal dan
data satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data satelit, kabel dan jaringan; transmisi suara, video, dan informasi;
transmisi surat dan pesan elektronik; transmisi teks; transmisi teks melalui Internet; transmisi telegram; transmisi televisi;
transmisi televisi kabel; transmisi telex; transmisi video; transmisi video interaktif melalui jaringan digital; transmisi video
melalui jaringan digital; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan
informasi melalui Internet; transmisi video-atas permintaan; transmisi webcast; transmisi, pemrosesan, dan penyimpanan data;
transmisi, penerimaan dan pemrosesan sinyal berkode dan darurat; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam
dan bergerak, teks dan data dengan komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks
dan data melalui jaringan komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan
data; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data secara real time; transmisi
suara, gambar, sinyal dan data, suara dengan kabel===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058832
: 09/08/2022 17:24:21
:
: Guangzhou Meiku Information Technology Co., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 909-912, No. 81, Xuanyue East Street, Haizhu District, Guangzhou, China
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: La.personal
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM & PUTIH
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan
pribadi; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; gel-gel perawatan kulit; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim malam; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim yang hilang; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit,
bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan matahari; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058833
: 09/08/2022 17:25:30
:
: CV GALIYA GLOBALINDO JAYA

540 Etiket

540 Etiket

: GRAHA FAMILY BLOK U 109, RT 003 RW 11, KEL BABATAN, KEC WIYUNG,
SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Buzzbee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 30
: ===madu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058834
: 09/08/2022 17:27:30
:
: PT. KEMILAU KARYA UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE PASADENA SPRING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Tua dan Abu-Abu
: 41
: ===aktivitas rekreasi dan hiburan; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung;
hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan
teater; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan musik; layanan klub malam [hiburan]; layanan
pusat hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; menyediakan
fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan,
rekreasi dan pendidikan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; taman hiburan dan layanan pasar malam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058835
: 09/08/2022 17:27:37
:
: PT WIJAYA SAKTI ABADI AGRIKULTUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GETAS GANDEKAN JALAN RAYA KEBON AGUNG, RT 000 / RW 000,
KELURAHAN / DESA TLOGOADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KODE POS 55286, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55286
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WISANGGENI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HIJAU, HITAM DAN ORANGE
: 1
: ===aditif kimia untuk pupuk; pupuk hayati non-kimia; pupuk kimia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058836
: 09/08/2022 17:27:56
:
: PT ABC President Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

: EightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31, Unit A-H Jl. Casablanca Raya
Kav 88, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fortuna Alvariza S.H.,
: FAIP Advocates & IP Counsels Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NÜ Yogurt Tea Berry Boom
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Cokelat, Putih, Ungu, Emas, Krem, Merah Muda
: 29
: ===Hasil produksi susu; Minuman susu cair; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari keseluruhan
atau terutama susu; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur
biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Susu dan
produk susu; Susu yang mengandung rasa; Yogurts dengan rasa; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar
yogurt; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu dengan rasa teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; persiapan
berbahan dasar susu untuk membuat minuman; produk susu; susu; susu dan minuman susu; susu dan produk hasil olahan
susu; susu fermentasi; susu sapi; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan lama); teh susu
berbahan dasar susu; yoghurt berdasarkan pengganti susu; yogurt Yunani; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak; yogurt
untuk anak-anak; yogurts rasa buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2548 Bao’an Highway, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
: 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
: UVPLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 10
: ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis;
Lampu untuk keperluan medis; Masker medis; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Ray ultraviolet lampu untuk
kegunaan medis; aparat gigi; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; lampu untuk tujuan medis; masker
untuk digunakan oleh tenaga medis; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; sarung tangan untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058837
: 09/08/2022 17:28:48
:
: AEC Lighting Solutions Co., Ltd

: DID2022058838
: 09/08/2022 17:32:30
:
: SUFROTUL UYUN ANDRIANI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TASIKARDI DESA PEGADINGAN 1 RT 002 RW 001 KELURAHAN
PEGADINGAN KECAMATAN KRAMATWATU, Kabupaten Serang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAYNEE SKIN BY ANDRIYANI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Coklat
: 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; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan penyegar tubuh dengan
cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;

740
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Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik
menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker
untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik);
Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah
menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar
udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat
dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik
untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna
kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah,
tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk
keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran untuk
perawatan tubuh; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; esensi halus/esens
yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik;
gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan
rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
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 untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik;
krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan
kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintikbintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik;
lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah,
tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan
krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan
untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan
untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousse perawatan kulit;
mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik;
pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar nafas;
penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan
pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda
(kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen;
preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk
dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit
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yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; salep kosmetik;
salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan
dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa
untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit
anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat
dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang
menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat;
sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat
untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak
kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan
tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan
kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan kosmetik
rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan perawatan gigi; selftanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum
pemutih (kosmetik); serum perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan
peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka
yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut
untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
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Nama Pemohon

: SUTRISNO

Alamat Pemohon

: Jalan KH Dewantoro RT 001 RW 004 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15411, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15411
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bakso Mas Tris Sopo Ngiro Sejak 1996
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah dan hijau
: 43
: ===warung yang menyediakan bakso===
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058840
: 09/08/2022 17:34:13
:
: PT OPTIMA TECHNOLOGY INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Honey Lady Lantai 6 #603, CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 1
Kelurahan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OPTIMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANYE, HITAM, PUTIH
: 41, 42
: ===Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial,
pemasaran untuk orang lain; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon genggam; Jasa kursus; Jasa kursus
secara online; Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan
menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis
yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi,
radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya
dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan
level dewasa; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan diri; 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 pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup
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(hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; 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; 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; Pengaturan acara hiburan; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan
dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; hiburan dalam
sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; 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 hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa
hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; 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, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual
yang berhubungan dengan musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; 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 tentang hiburan, pelatihan,
rekreasi dan olah raga 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 manajemen artis; konseling karir yang
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; kursus bahasa; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan
dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri
seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan hiburan; layanan hiburan dalam sifat
penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan musik; layanan hiburan online; layanan
pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan;
melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya;
melakukan kursus pelatihan; melakukan lokakarya pelatihan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan];
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah;
mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur upacara penghargaan
dan malam gala untuk tujuan hiburan; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk
tujuan amal; menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran
di bidang teknik; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan
pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; pelatihan meditasi; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan
kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan];
produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan
video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi
pertunjukan taman hiburan; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat===
===Desain karakter game; Desain permainan (game); Desain, pembuatan atau pemeliharaan program kalkulator elektronik;
Jasa desain dan pengembangan peranti keras dan peranti lunak komputer; Jasa desain mesin pencarian; Jasa desain
perangkat lunak komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa pengetahuan dan
teknologi, penelitian dan desain; Jasa-jasa perencanaan teknologi; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain
situs web untuk e-commerce; Layanan desain dan pembuatan situs web; Layanan desain iklan; Penyediaan program
komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; desain dan pengembangan program komputer;
desain grafis dari logo iklan; desain halaman internet; desain interior untuk kantor; desain personal digital assistants, alat
pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera digital; desain program komputer; desain set untuk program
televisi; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi; desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; jasa analisis teknologi yang berkaitan dengan
kebutuhan energi dan tenaga orang lain; jasa desain interior dan eksterior; jasa desain multimedia; jasa konsultasi informasi
teknologi.; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan
dengan program komputer; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan rekomendasi
tentang perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan perangkat yang
terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan rumah di internet
yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan
dan membuat penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat
yang terhubung ke jaringan; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial
intellegence) dan pengolahan bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman
para konsumen, dan penelitian pasar; layanan desain teknik; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan desain perangkat lunak komputer; menyediakan chatbots dan program percakapan otomatis lainnya; menyediakan
program komputer; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; program manajemen resiko keamanan
komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058841
: 09/08/2022 17:35:40
:
: SUMINAR BT MAMAD

540 Etiket

: JL. BHAKTI VIII NO. 3 RT 001/009 KEL. KEMANGGISAN KEC. PALMERAH, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAULEGIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, COKLAT, ABU-ABU, PUTIH
: 29
: ===Pisang goreng===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058842
: 09/08/2022 17:35:48
:
: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NO. 1165 BEIHAI ROAD,CHEMICAL INDUSTRY ZONE OF NINGBO, ZHENHAI,
NINGBO, CHINA
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNJOY DAN LUKISAN
: SUNJOY = Bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 1, 5
: ===Sediaan kimia untuk mencegah hawar gandum; aditif, bahan kimia, hingga fungisida; aditif, bahan kimia, hingga
insektisida; bahan kimia hortikultura, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; bahan kimia pertanian, kecuali
fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida,
insektisida dan parasitisida; bahan kimia untuk merontokkan daun tanaman; lapisan atas humus; pupuk; pupuk tanaman
terbuat dari tepung ikan; rumput laut [pupuk]; sediaan kimia pengawet bunga; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang
mempengaruhi tanaman anggur; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan
kimiawi untuk mencegah noda pada gandum; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk tanaman;
sediaan pengkondisian tanah; sediaan pupuk; zat pengawet benih===
===Germisida; acaricides; algisida; biosida; fungisida; herbisida; insektisida; larva sediaan memusnahkan; pembasmi
serangga; pestisida; racun tikus; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang
mempengaruhi tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia
untuk mengobati phylloxera; sediaan pemusnahan siput; sediaan sterilisasi tanah; sediaan untuk menghancurkan tikus;
sediaan untuk pembasmi hama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102022058843
: 09/08/2022 17:37:04
:
: JUMIATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DK BULAK BANTENG PERINTIS LEBAR NO 80, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60127
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LockDoun + Logo
:

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih, hitam
: 29
: ===Ayam Geprek Sambal Matah; Bakso daging sapi; Bistik Daging Sapi; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan tenggiri bakar;
Minuman-minuman susu beraneka rasa; Sate Sosis Ayam; Siomay; Sosis ayam; Tahu geprek,; Tempe geprek; bakso ikan;
bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; daging olahan asap; daging sapi; dimsum; kentang goreng; makanan
laut tempura; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; produk
makanan laut olahan; sosis daging; steak daging; steak ikan; tahu seafood; tempura daging; tempura jamur; tempura telur===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058844
: 09/08/2022 17:40:04
:
: The Life Like Company Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GPO Box 1610, Sydney NSW 2000, Australia
: 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
: TES logo
: TES = kata ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru
: 35, 41
:
===Analisis Pasar; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa periklanan online; Jasa promosi; Kampanye pemasaran; Kompilasi
bisnis data; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi;
Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan
penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan promosi dan publisitas; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mengatur
pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan;
Mengumpulkan informasi komersial; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Organisasai
kampanye promosional; Penempatan iklan; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; Perencanaan strategi
pemasaran; Survei [jajak pendapat]; Survei untuk kepentingan bisnis; administrasi program diskon untuk memungkinkan
peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; analis data bisnis; analisis
respon iklan dan riset pasar; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi sampel; hubungan Masyarakat; iklan bioskop;
iklan online; iklan sponsor; iklan televisi; informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan
dengan semua yang disebutkan di atas.; jajak pendapat; jasa iklan dan promosi; jasa pemasaran; jasa pengadaan kerjasama,
untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa
pengumpulan data; jasa penyediaan data bisnis; jasa periklanan; kompilasi data untuk orang lain; kompilasi informasi
komersial; kompilasi milis; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan bisnis; layanan iklan disediakan melalui
Internet; layanan iklan internet; layanan peluncuran produk; layanan perencanaan periklanan; layanan promosi; manajemen
basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk
paket hiburan langsung; mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur pameran bisnis; menyediakan informasi
tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk
orang lain; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pemasaran; pemasaran basis data;
pembuatan materi iklan; penciptaan merek; penelitian bisnis; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian
pemasaran; penelitian periklanan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema
insentif promosi dan penjualan; pengolahan data; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar; pengumpulan,
kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer; penyebaran iklan; penyebaran iklan untuk orang lain;
penyebaran informasi bisnis barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran materi iklan,
pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyedia informasi statistik; penyediaan informasi penjualan,
bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi riset pasar;
penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang
iklan online; persiapan bahan publikasi; persiapan milis; produksi iklan televisi, radio dan online; promosi acara hiburan;
promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif
kepada para pelanggan; promosi penjualan; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; sistemisasi informasi ke dalam
basis data komputer; survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan studi===
===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; 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 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
penyewaan tempat pertunjukan; Jasa publikasi; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan
dan acara budaya; Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan
mengadakan acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan
pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan perencanaan pesta; Organisasi kompetisi
[pendidikan atau hiburan]; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; Penyediaan informasi online di bidang hiburan,
acara budaya dan olahraga; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui jaringan
komputer global; Publikasi materi multimedia secara online; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisantulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; kegiatan budaya; kegiatan olahraga; layanan
hiburan; layanan instruksi olahraga; layanan pelatihan olahraga; layanan penerbitan; layanan perekaman audio dan video;
memberikan informasi tentang kegiatan budaya; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur pemesanan tiket untuk
pertunjukan dan acara hiburan lainnya; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; organisasi
turnamen dan kompetisi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pemesanan kursi untuk pertunjukan; penerbitan elektronik;

540 Etiket
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pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; 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 pencahayaan untuk tujuan
hiburan; produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program
televisi; produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog];
publikasi ulasan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058845
: 09/08/2022 17:42:03
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: JALI JALI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, putih, hitam, abu-abu
: 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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
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pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
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Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
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pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
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mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
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dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
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multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
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bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
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dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
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,
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internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan,
mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya,
dan kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi
dan penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk
peralatan; Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik,
termasuk secara online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film,
gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi
elektronik yang menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak
dapat diunduh); Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan
dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik;
Publikasi panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks
dan karya grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan
materi visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam
bidang manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan
karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah
yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak
dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat
rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer;
Reportasi hasil fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan
Tari Tradisional); Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman;
Sekolah Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan
Dadu); Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema;
Taman kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari
Gejrug Jidat; Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong;
Tari Zapin; Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng
Betawi); Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni
Pertunjukan); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan
(Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer
untuk tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan
pengeditan sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan
untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus
pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas
olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan
pendidikan; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan];
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan
pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan];
deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli
yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai
kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
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nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
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pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan

Halaman 371 dari 854

sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
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webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
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pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
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layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi
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video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang
kedokteran; mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan;
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mengatur pameran, seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; mengatur pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket
untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan
futsal; mengatur pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi;
mengatur seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium;
mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat
kontribusi amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan
menyediakan kursus pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres,
kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan
simposium untuk pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan
mengatur kongres; mengatur, memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan,
mengadakan, mempromosikan dan mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir
acara permainan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan
mengorganisasi konser; mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar
internasional; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan;
mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak
kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan
kompetisi atletik dan bertemu di bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola
basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan
kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi
olahraga perguruan tinggi; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir
dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan;
mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir
konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan
melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere;
menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
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yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
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kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
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musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
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organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik
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dan hiburan; pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang
dewasa; pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita
disabilitas; pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata
rias untuk aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online;
penerbitan buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala,
majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop
elektronik; penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan
majalah; penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah,
jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk
permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan,
semua untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari
barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto,
video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan
dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang
berkaitan dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia;
penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik;
penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
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film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
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artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
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untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
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
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realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058846
: 09/08/2022 17:43:49
:
: M. Iqbal Hidayatullah, Mohammad Mehdy Karubi

540 Etiket

: KAV DPRD DKI AE3/24 RT 03/013 PONDOK KELAPA, DUREN SAWIT, JAKTIM
13450, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13440
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: abzen
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 42
: ===menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan keberadaan/kehadiran online untuk
individu, kelompok, perusahaan, dan merek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058847
: 09/08/2022 17:43:59
:
: PT. Agadir Argan Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wisma IRMC Lt. 2, Jl. HOS Cokroaminoto No. 88, Menteng, Jakarta Pusat ,DKI
Jakarta, 10310, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
: Monica Maria Loppies S.H.,
: Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JADE BEAUTY
: 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; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Iklan (Barang
Cetakan); Kotak dari kardus atau kertas; Publikasi iklan tercetak; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang
manajemen bisnis; Publikasi untuk promosi; Selebaran iklan; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); alat tulis; alat tulis
kantor; album; album foto; almanak; amplop; amplop [alat tulis]; amplop manila; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan
plastik untuk kemasan; bahan promosi dan iklan; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; barang cetakan digital;
barang-barang cetakan; barang-barang publikasi tercetak; buklet; buklet yang dicetak; buku dan buklet; buku pedoman [buku
penuntun]; buletin [barang cetakan]; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; formulir, dicetak; fotofoto; foto-foto [dicetak]; kalender; kalender meja; kartu-kartu; katalog; kotak kertas atau kardus; majalah; pamflet; pamflet iklan;
pamflet tercetak; papan iklan kertas atau karton; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; papan poster; poster; poster
dipasang; poster gambar; poster kertas; prospektus; publikasi tercetak; pulpen; selebaran; selebaran promosi; spanduk kertas;
stiker; tas pesta dari kertas atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058848
: 09/08/2022 17:44:08
:
: PT. PANORAMA ARGOTIRTA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PUNCAK MANDALA NOMOR 36, KEL. PISANGCANDI, KEC. SUKUN, KOTA
MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR, Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELPICO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH DAN COKELAT
: 37
: ===Konstruksi bangunan; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi
bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan
pengembangan real estat lainnya; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal;
konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan dan bangunan; pemilihan lokasi real estat; pendirian pusat komersial,
area perumahan dan pabrik; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan real estat [jasa
bangunan dan konstruksi]; penyediaan informasi dan penjelasan dalam bidang pengembangan real estat; penyediaan
informasi mengenai pengembangan real estat melalui situs web; perbaikan dan pemeliharaan bangunan tempat tinggal;
perbaikan dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan
pengembangan real estat lainnya; renovasi dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran,
gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058850
: 09/08/2022 17:44:57
:
: PT. Armindo Mandiri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Indah 3 Blok K1 Kavling No. 52, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EDELWEISS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru
dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang
terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau
komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Drive
CD untuk komputer; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer
dan elektronik lainnya; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Kamera-kamera komputer
pribadi; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer
tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Komputer; Komputer
tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video;
Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari
arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang
portabel; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali
antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem
radio; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan
tanpa kabel; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras
komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan
mencari informasi lainnya; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu,
perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
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komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk
dimainkan; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan
sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak
komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan
memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video,
olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti jaringan komputer untuk
menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk
interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan
mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan
komputer internal dan global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan
mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer
yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara
elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan
dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer
dari jarak jauh; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan
singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer,
manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Program-program komputer terekam;
Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Ransel dan tas jinjing khusus
diadaptasi untuk membawa komputer; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminalterminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; alat dan instrumen gambar yang
disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat input komputer; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat
pengolah data dan komputer; alat interfase komputer; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan
perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan
kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta
pemutar dan perekam audio dan video; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk
menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan
dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard
Disk Drive); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; bantalan pendingin komputer notebook; buffer komputer;
buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; cakram kosong untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer;
case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; chip komputer; chipset komputer; chipset
komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; database elektronik direkam pada
media komputer; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; drive cadangan untuk komputer; drive dan driver disk
komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang
komputer, printer, dan aksesori; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet;
emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emulator mikro komputer
[perangkat lunak komputer, direkam]; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung yang
diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter layar
komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan monitor komputer; filter layar untuk komputer dan televisi; firmware komputer; floppy disk kosong untuk
komputer; frame monitor komputer; generator jam untuk komputer; grafik komputer yang dapat
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diunduh; groupware komputer; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; heat
sink untuk digunakan di komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router
jaringan komputer; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kabel komputer; kamera konferensi video,
speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kartu antarmuka untuk komputer; kartu grafis komputer; kartu komputer jaringan
area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan
komputer; kartu plug-in komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kasing
untuk komputer tablet; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keypad komputer; kipas pendingin internal untuk
komputer [perangkat keras]; komponen elektronik untuk komputer; komponen untuk komputer; komputer; komputer dan
perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan
data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer desktop;
komputer genggam; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer
notebook; komputer portable; komputer pribadi genggam; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer
super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; konsol untuk digunakan dengan komputer; layar komputer; layar sentuh komputer; manual pengguna komputer dalam
bentuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; membawa tas untuk
komputer notebook; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer
komputer; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer;
microchips [perangkat keras komputer]; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer;
monitor layar komputer; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan
komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar,
televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard;
mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; nada dering,
grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook [komputer]; papan
akselerator komputer; papan komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk layar komputer; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah berkas
gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengendali keyboard
komputer.; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk
elektronik, magnetik dan optikal; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup untuk komputer tablet; penyambung,
sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan
komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top
box; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan elektronik yang dikontrol
komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan komputer; peralatan
komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan
pengujian dan kalibrasi komponen komputer; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang
(bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi
(PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik
lainnya; perangkat input untuk komputer; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak
komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; 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 jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer untuk bermain,
mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer yang dapat
dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon,
surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer;
perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer;
perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak
aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk 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 cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak
grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak keamanan komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat
lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
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mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan
peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet;
perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer interaktif;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain;
perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan
bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan
transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan
mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses
banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mesin
pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak
komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis;
perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak, mengumpulkan dan
menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan, merekomendasikan tindakan
kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku; perangkat lunak komputer untuk
membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan
suara; perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat
lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah
kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar
bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global;
perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer,
perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set
top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer
untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak
komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer
genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata;
perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri;
perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara
dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau
nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan
janji temu online; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat
lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun
dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan
data pribadi; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan
pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat
lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
pengguna jaringan komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang
musik dan hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak papan tulis komputer;
perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak
screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau
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diunduh; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak sistem operasi komputer;
perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan
perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk mencari
dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui
jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat
lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan,
melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan
komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan pertukaran
data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel;
perangkat memori komputer; perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat penyimpanan data
komputer; perangkat periferal komputer; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam,
televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; periferal dan aksesori komputer; piranti lunak
komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan
virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan
pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi
sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya
piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas
lintas platform, untuk bisnis dan individu; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait
dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat
lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
port paralel komputer; port serial komputer; printer komputer; produk perangkat lunak komputer; program alat pengembangan
aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program dan perangkat lunak komputer; program
komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan
perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam bentuk
digital; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi;
program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media
pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di
komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer
untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak
jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur
dan mengontrol suhu air; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten
digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh;
program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program
perangkat lunak komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas
komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang
dapat diunduh; program-program komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik direkam pada media komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran
tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan
untuk pengguna mouse komputer; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh;
server jaringan komputer; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; simulator pelatihan olahraga
elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; sistem komputer; sistem log-in
komputer; sistem operasi komputer; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook;
speaker untuk komputer; stylus komputer; superkomputer; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer; tas
disesuaikan untuk komputer tablet; tas komputer; terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan perbankan; titik akses
jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; tongkat komputer; tutup pelindung dan kasing
untuk komputer tablet; unit pita magnetik untuk komputer; workstation komputer [perangkat keras]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022058851
: 09/08/2022 17:46:39
:

540 Etiket

Halaman 392 dari 854

730

740

Nama Pemohon

: HENDRA

Alamat Pemohon

: Jl. Sehati No. 125 B, Kelurahan/Desa Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan,
Kota Medan, Sumatera Utara, 20237
: 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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OxyGuard + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam dan Putih.
: 35, 9
: ===Jasa penjualan melalui online (internet); Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi;
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; Toko barang pernak pernik/aksesoris; jasa pembelanjaan melalui
internet; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara
online; jasa penjualan aksesoris telepon selular; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara
daring/e-commerce; toko online===
===Anti gores; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Kasing ponsel; Kotak speaker; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru;
Pelindung layar anti silau; Pengeras suara; Pengisi baterai portabel; Pengisi daya; 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; Speaker [peralatan audio]; Speaker audio pintar; Tali Telepon Seluler; Tempat telepon
seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; adaptor telepon; casing dan cover untuk smartphone; casing untuk ponsel pintar;
kasing kulit untuk telepon seluler; kasing tahan air untuk ponsel pintar; kasing yang diadaptasi untuk memegang jam tangan
pintar; kasus pelindung untuk telepon seluler; lensa close-up; lensa fisheye untuk kamera; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk
kamera; lensa zoom untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan
pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam tangan
pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pengisi
daya baterai; pengisi daya tanpa kabel; sarung pelindung untuk smartphone; speaker; speaker audio nirkabel; speaker
nirkabel; speaker portabel; speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi
daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar,
komputer, mouse, dan keyboard; tempat pengisian daya nirkabel; tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; tripod
untuk kamera===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2548 Bao’an Highway, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
: 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
: UVPLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 11
: ===alat penghilang bau udara; aparat AC; aparat dan instalasi pengering; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin
pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat penghilang bau, bukan untuk penggunaan pribadi; aparatur
desiccating; aparatur disinfektan; aparatur pengeringan; aparatur scrubbing gas; aparatur sterilisasi buku; filter untuk AC;
instalasi AC; instalasi penyaringan udara; kap lampu; kipas angin [AC]; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu
laboratorium; lampu menyelam; lampu panggung dan lampu lentera; lampu pencahayaan foto ulang; lampu sinar ultraviolet,
bukan untuk tujuan medis; light-emitting diode [LED] luminer; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; obor saku,
listrik; pasteurisers; pencahayaan peralatan untuk kendaraan; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan pembilasan; sorot
saku; sterilisasi; sterilisasi udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058852
: 09/08/2022 17:47:40
:
: AEC Lighting Solutions Co., Ltd

: JID2022058853
: 09/08/2022 17:49:31
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, abu-abu, oranye
: 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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
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tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
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mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
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melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
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permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
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Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
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informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
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bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
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otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah
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yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak
dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat
rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer;
Reportasi hasil fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan
Tari Tradisional); Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman;
Sekolah Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan
Dadu); Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema;
Taman kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari
Gejrug Jidat; Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong;
Tari Zapin; Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng
Betawi); Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni
Pertunjukan); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan
(Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer
untuk tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan
pengeditan sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan
untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus
pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas
olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan
pendidikan; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan];
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan
pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan];
deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli
yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai
kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
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berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
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pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
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interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
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dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran
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yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang
menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan
disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan
pendidikan jasmani; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian
dan pengendalian; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir;
layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan
instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi
elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan
khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh
sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang
disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya,
mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran,
jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan
pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan;
layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu
penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu
pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang
kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
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di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran;
mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
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mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan
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menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan
mengorganisasi konser; mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar
internasional; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan;
mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak
kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan
kompetisi atletik dan bertemu di bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola
basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan
kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi
olahraga perguruan tinggi; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir
dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan;
mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir
konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan
melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere;
menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
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program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
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atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
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keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
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dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia;
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penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik;
penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
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penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
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penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
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suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
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pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058853
: 09/08/2022 17:49:55
:
: KHAYUN ANDIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ARSIP 2 NO. 61 RT 009 RW 007 KELURAHAN SRENGSENG SAWAH,
KECAMATAN JAGAKARSA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LENSKA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan 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; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan penyegar tubuh dengan
cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk
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(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik
menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker
untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik);
Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah
menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar
udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat
dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik
untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna
kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah,
tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk
keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran untuk
perawatan tubuh; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; esensi halus/esens
yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik;
gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan
rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
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
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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 untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik;
krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan
kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintikbintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik;
lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah,
tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan
krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan
untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan
untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousse perawatan kulit;
mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik;
pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar nafas;
penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan
pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda
(kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen;
preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk
dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
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kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; salep kosmetik;
salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan
dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa
untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit
anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat
dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang
menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat;
sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat
untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak
kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan
tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan
kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan kosmetik
rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan perawatan gigi; selftanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum
pemutih (kosmetik); serum perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan
peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka
yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut
untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058854
: 09/08/2022 17:51:52
:
: Evan Giovanni Indrajaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citraland Alam Hijau F11 No 3, Made Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60219., Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WhatToys + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Kuning, Hijau, Hitam, dan Putih
: 35
: ===Toko mainan anak-anak; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; layanan
toko grosir online yang menampilkan mainan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058855
: 09/08/2022 17:55:04
:
: BASUKI SURODJO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: WIDYA CHANDRA VIII NO. 9 RT.003/RW.04, SELONG, KEBAYORAN BARU,
JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12110
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CRIPSY KINGS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa
penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Katering
makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk
berjalan; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang
yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafekafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Sediaansediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; delicatessens
[restoran]; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan
minuman; jasa memasak makanan; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan
minuman; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman;
katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering yang
menyediakan makanan dan minuman; 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 kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan
restoran; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kios makanan
menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan;
layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
layanan persiapan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran
cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan ruang
publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; 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; memberikan

740

Halaman 424 dari 854

ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan
dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan
takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; 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; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
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 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, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; pelayanan
dalam menyediakan makanan dan minuman; pengaturan untuk penyediaan makanan; penyajian makanan dan minuman;
penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang
layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang 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 reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan
makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan peralatan layanan makanan; penyiapan makanan; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan
penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan
makanan dan minuman untuk konsumsi segera; pusat makanan/jajan; reservasi akomodasi hotel dan makanan; restoran
dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan
untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji
dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; 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

: DID2022058856
: 09/08/2022 17:55:10
:
: JUAIRIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL RAYA KEMBANGAN UTARA NO 13 RT 001 RT 03 KEL. KEMBANGAN UTARA,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JANJU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau, Hitam
: 30
: ===Makanan ringan berbahan dasar tepung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058857
: 09/08/2022 17:55:13
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: ISTRI TERCINTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 41

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
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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 taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan

Halaman 427 dari 854

kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
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berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
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interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
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pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
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kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
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kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
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seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan
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(Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer
untuk tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan
pengeditan sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan
untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus
pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas
olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan
pendidikan; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan];
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan
pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan];
deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli
yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai
kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
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kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
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lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
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dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
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rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan
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pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan;
layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu
penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu
pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang
kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
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memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran;
mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
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melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan mengadakan kejuaraan
dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan
video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir
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konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan
melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere;
menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
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turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
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menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
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dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
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perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
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produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
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untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
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penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman

Halaman 450 dari 854

suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
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katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058858
: 09/08/2022 17:58:26
:
: putra siregar

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: perum muka kuning pratama, Kota Batam, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: pstore mart
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 5
: ===Jamu pelangsing; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman pelangsing; Minuman untuk
digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; agen antileprotik; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; analeptik;
analgesik; anestesi; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; antidermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik
untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antihipertensi; antihistamin;
antikoagulan; antioksidan [suplemen makanan]; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan
medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; balsem
analgesik; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; gel antiinflamasi; gula diet untuk keperluan medis; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul
pelangsing; kerah antiparasit untuk hewan; krim antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; kulit angostura untuk
keperluan medis; lotion anti-terbang; lotion tangan antibakteri; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis
atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan,
makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minyak almond untuk keperluan farmasi;
minyak anti-horsefly; minyak dill untuk keperluan medis; obat antijamur; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obatobatan antibakteri; obat-obatan pelangsing tubuh; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pembersih antibakteri;
pembersih kamar mandi desinfektan; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian hewan [insektisida];
pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pil antioksidan; pil pelangsing; plester analgesik anti-inflamasi;
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sabun antibakteri; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; sediaan analgesik; sediaan androgen;
sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan antikanker; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic;
sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan asam
amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet
disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan lidah buaya untuk
keperluan farmasi; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan;
sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); semen binatang;
semprotan anti serangga; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan diet; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; tablet antibiotik; teh pelangsing untuk
keperluan medis; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam
amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam
kombinasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058859
: 09/08/2022 17:58:53
:
: Dermawan Adjie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl pulau putri VI Blok b6 no. 30 Modernland Tangerang, RT. 002, RW. 001, Kel.
Kelapa Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Painless Night Glu
: Glu Malam Tanpa Rasa Sakit

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Hitam
: 5
: ===Koyo transdermal; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058860
: 09/08/2022 18:00:37
:
: PT. Armindo Mandiri
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540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Indah 3 Blok K1 Kavling No. 52, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SULTAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
:
===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru
dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang
terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau
komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Drive
CD untuk komputer; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer
dan elektronik lainnya; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Kamera-kamera komputer
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pribadi; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer
tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Komputer; Komputer
tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video;
Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari
arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang
portabel; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali
antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem
radio; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan
tanpa kabel; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras
komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan
mencari informasi lainnya; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu,
perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk
dimainkan; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan
sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak
komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan
memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video,
olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti jaringan komputer untuk
menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk
interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan
mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan
komputer internal dan global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan
mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer
yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara
elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan
dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer

Halaman 454 dari 854

dari jarak jauh; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan
singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer,
manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Program-program komputer terekam;
Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Ransel dan tas jinjing khusus
diadaptasi untuk membawa komputer; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminalterminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; alat dan instrumen gambar yang
disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat input komputer; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat
pengolah data dan komputer; alat interfase komputer; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan
perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan
kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta
pemutar dan perekam audio dan video; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk
menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan
dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard
Disk Drive); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; bantalan pendingin komputer notebook; buffer komputer;
buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; cakram kosong untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer;
case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; chip komputer; chipset komputer; chipset
komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; database elektronik direkam pada
media komputer; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; drive cadangan untuk komputer; drive dan driver disk
komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang
komputer, printer, dan aksesori; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet;
emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emulator mikro komputer
[perangkat lunak komputer, direkam]; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung yang
diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter layar
komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan monitor komputer; filter layar untuk komputer dan televisi; firmware komputer; floppy disk kosong untuk
komputer; frame monitor komputer; generator jam untuk komputer; grafik komputer yang dapat diunduh; groupware komputer;
hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; heat sink untuk digunakan di
komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; jam
waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kabel komputer; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor
komputer, televisi; kartu antarmuka untuk komputer; kartu grafis komputer; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu
komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu plug-in
komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kasing untuk komputer tablet;
keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keypad komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat
keras]; komponen elektronik untuk komputer; komponen untuk komputer; komputer; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat
lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer desktop; komputer genggam;
komputer komunikasi; komputer laptop; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer
portable; komputer pribadi genggam; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet;
komputer tablet yang dapat dilipat; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer, perlengkapan periferal
komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; konsol untuk
digunakan dengan komputer; layar komputer; layar sentuh komputer; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi
elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; membawa tas untuk komputer notebook;
membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; mesin
encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; microchips
[perangkat keras komputer]; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; monitor layar
komputer; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon
pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box
dan audio serta video dan perekam; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mounting bracket
disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; nada dering, grafik, dan musik
yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook [komputer]; papan akselerator
komputer; papan komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengendali keyboard komputer.; pengisi
daya baterai untuk komputer tablet; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan
optikal; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup untuk komputer tablet; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel,
pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer
genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata
pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box; penyelenggara pribadi yang
terkomputerisasi; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan
pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan komputer; peralatan komputer untuk penyimpanan dan
transmisi data; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen
komputer; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang
terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi
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(PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik
lainnya; perangkat input untuk komputer; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak
komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; 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 jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer untuk bermain,
mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer yang dapat
dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon,
surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer;
perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer;
perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak
aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk 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 cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak
grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak keamanan komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat
lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan
peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet;
perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer interaktif;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain;
perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan
bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan
transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan
mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses
banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mesin
pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak
komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis;
perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak, mengumpulkan dan
menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan, merekomendasikan tindakan
kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku; perangkat lunak komputer untuk
membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan
suara; perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat
lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah
kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar
bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global;
perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran

Halaman 456 dari 854

(wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer,
perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set
top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer
untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak
komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer
genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata;
perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri;
perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara
dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau
nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan
janji temu online; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat
lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun
dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan
data pribadi; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan
pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat
lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
pengguna jaringan komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang
musik dan hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak papan tulis komputer;
perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak
screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak tengah komputer, yaitu,
perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat
bergerak; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh
jaringan komputer; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke
perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak utilitas komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan
perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan pertukaran data di antara dan antara alat
bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan
pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa
melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat memori komputer;
perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat periferal
komputer; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker,
amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; periferal dan aksesori komputer; piranti lunak komputer untuk akuisisi
pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam
komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan
virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan
pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi
sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya
piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas
lintas platform, untuk bisnis dan individu; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait
dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat
lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
port paralel komputer; port serial komputer; printer komputer; produk perangkat lunak komputer; program alat pengembangan
aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program dan perangkat lunak komputer; program
komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan
perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam bentuk
digital; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi;
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program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media
pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di
komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer
untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak
jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur
dan mengontrol suhu air; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten
digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh;
program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program
perangkat lunak komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas
komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang
dapat diunduh; program-program komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik direkam pada media komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran
tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan
untuk pengguna mouse komputer; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh;
server jaringan komputer; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; simulator pelatihan olahraga
elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; sistem komputer; sistem log-in
komputer; sistem operasi komputer; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook;
speaker untuk komputer; stylus komputer; superkomputer; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer; tas
disesuaikan untuk komputer tablet; tas komputer; terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan perbankan; titik akses
jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; tongkat komputer; tutup pelindung dan kasing
untuk komputer tablet; unit pita magnetik untuk komputer; workstation komputer [perangkat keras]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058861
: 09/08/2022 18:02:50
:
: Dias Ariesta Primadana

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PANGKALAN JATI VI NO. 25 RT005/RW005 CIPINANG MELAYU, MAKASAR,
JAKARTA TIMUR 13620, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JMBRT FISHERS + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, merah
: 31
: ===Umpan ikan hidup untuk memancing; pakan ikan; umpan memancing beku-kering dikemas; umpan memancing, hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058862
: 09/08/2022 18:04:11
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: HOLIDAY YUUKK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, oranye, kuning, hitam
: 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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,

740
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konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,

Halaman 459 dari 854

fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
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Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
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permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
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video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,

Halaman 463 dari 854

pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
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jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
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Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
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dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk
tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan
sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan
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untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus
pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas
olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan
pendidikan; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan];
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan
pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan];
deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli
yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai
kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
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animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
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pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
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yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
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snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu
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pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang
kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
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resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran;
mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
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melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan mengadakan kejuaraan
dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan
video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas
dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan
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melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere;
menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
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dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
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komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
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acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
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pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
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yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
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informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
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hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
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produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
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bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058863
: 09/08/2022 18:07:40
:
: PT. Armindo Mandiri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Indah 3 Blok K1 Kavling No. 52, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SENOPATI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak

740

komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru
dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang
terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau
komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Drive
CD untuk komputer; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer
dan elektronik lainnya; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Kamera-kamera komputer
pribadi; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer
tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Komputer; Komputer
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tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video;
Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari
arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang
portabel; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali
antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem
radio; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan
tanpa kabel; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras
komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan
mencari informasi lainnya; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu,
perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk
dimainkan; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan
sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak
komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan
memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video,
olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti jaringan komputer untuk
menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk
interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan
mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan
komputer internal dan global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan
mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer
yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara
elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan
dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer
dari jarak jauh; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan
singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer,
manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
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konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Program-program komputer terekam;
Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Ransel dan tas jinjing khusus
diadaptasi untuk membawa komputer; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminalterminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; alat dan instrumen gambar yang
disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat input komputer; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat
pengolah data dan komputer; alat interfase komputer; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan
perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan
kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta
pemutar dan perekam audio dan video; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk
menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan
dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard
Disk Drive); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; bantalan pendingin komputer notebook; buffer komputer;
buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; cakram kosong untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer;
case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; chip komputer; chipset komputer; chipset
komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; database elektronik direkam pada
media komputer; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; drive cadangan untuk komputer; drive dan driver disk
komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang
komputer, printer, dan aksesori; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet;
emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emulator mikro komputer
[perangkat lunak komputer, direkam]; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung yang
diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter layar
komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan monitor komputer; filter layar untuk komputer dan televisi; firmware komputer; floppy disk kosong untuk
komputer; frame monitor komputer; generator jam untuk komputer; grafik komputer yang dapat diunduh; groupware komputer;
hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; heat sink untuk digunakan di
komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; jam
waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kabel komputer; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor
komputer, televisi; kartu antarmuka untuk komputer; kartu grafis komputer; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu
komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu plug-in
komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kasing untuk komputer tablet;
keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keypad komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat
keras]; komponen elektronik untuk komputer; komponen untuk komputer; komputer; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat
lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer desktop; komputer genggam;
komputer komunikasi; komputer laptop; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer
portable; komputer pribadi genggam; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet;
komputer tablet yang dapat dilipat; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer, perlengkapan periferal
komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; konsol untuk
digunakan dengan komputer; layar komputer; layar sentuh komputer; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi
elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; membawa tas untuk komputer notebook;
membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; mesin
encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; microchips
[perangkat keras komputer]; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; monitor layar
komputer; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon
pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box
dan audio serta video dan perekam; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mounting bracket
disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; nada dering, grafik, dan musik
yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook [komputer]; papan akselerator
komputer; papan komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengendali keyboard komputer.; pengisi
daya baterai untuk komputer tablet; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan
optikal; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup untuk komputer tablet; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel,
pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer
genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata
pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box; penyelenggara pribadi yang
terkomputerisasi; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan
pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan komputer; peralatan komputer untuk penyimpanan dan
transmisi data; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen
komputer; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang
terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi
melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat input untuk komputer;
perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras
dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
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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 audio-video; 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 jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer untuk bermain,
mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer yang dapat
dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon,
surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer;
perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer;
perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak
aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk 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 cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak
grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak keamanan komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat
lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan
peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet;
perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer interaktif;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain;
perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan
bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan
transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan
mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses
banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mesin
pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak
komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis;
perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak, mengumpulkan dan
menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan, merekomendasikan tindakan
kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku; perangkat lunak komputer untuk
membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan
suara; perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat
lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah
kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar
bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global;
perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto
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digital; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal
komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone,
televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan);
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen;
perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan;
perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi
pergudangan data; perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak
komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk
menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk pembuatan
firewall; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat
lunak komputer untuk penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen,
transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak
komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak
komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan
pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk
teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk
transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui
jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya;
perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang
disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang membantu
komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan
informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi
yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke
layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer,
firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak
komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak
mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi;
perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau
diunduh; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak sistem operasi komputer;
perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan
perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk mencari
dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui
jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat
lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan,
melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan
komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan pertukaran
data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel;
perangkat memori komputer; perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat penyimpanan data
komputer; perangkat periferal komputer; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam,
televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; periferal dan aksesori komputer; piranti lunak
komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan
virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan
pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi
sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya
piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas
lintas platform, untuk bisnis dan individu; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait
dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat
lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
port paralel komputer; port serial komputer; printer komputer; produk perangkat lunak komputer; program alat pengembangan
aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program dan perangkat lunak komputer; program
komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan
perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam bentuk
digital; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi;
program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media
pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di
komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
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mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer
untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak
jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur
dan mengontrol suhu air; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten
digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh;
program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program
perangkat lunak komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas
komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang
dapat diunduh; program-program komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik direkam pada media komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran
tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan
untuk pengguna mouse komputer; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh;
server jaringan komputer; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; simulator pelatihan olahraga
elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; sistem komputer; sistem log-in
komputer; sistem operasi komputer; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook;
speaker untuk komputer; stylus komputer; superkomputer; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer; tas
disesuaikan untuk komputer tablet; tas komputer; terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan perbankan; titik akses
jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; tongkat komputer; tutup pelindung dan kasing
untuk komputer tablet; unit pita magnetik untuk komputer; workstation komputer [perangkat keras]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058864
: 09/08/2022 18:08:19
:
: RIDWAN FAUZI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Baru Juma'ah Rt. 001 Rw.006 Kel. Cipada Kec. Cisarua Kab. bandung Barat
Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40551
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ridwan Fauzi Farm + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Kuning, Putih dan Biru Dongker
: 31
: ===Groat (biji-bijian) untuk unggas; Hasil peternakan; bahan makanan untuk unggas; kios pakan untuk hewan; makanan
hewan; makanan hewan peliharaan; persiapan untuk unggas bertelur; unggas untuk berkembang biak; unggas, hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058865
: 09/08/2022 18:11:01
:
: PT. Armindo Mandiri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Indah 3 Blok K1 Kavling No. 52, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SEMERU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru

740
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dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang
terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau
komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Drive
CD untuk komputer; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer
dan elektronik lainnya; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Kamera-kamera komputer
pribadi; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer
tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Komputer; Komputer
tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video;
Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari
arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang
portabel; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali
antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem
radio; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan
tanpa kabel; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras
komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan
mencari informasi lainnya; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu,
perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk
dimainkan; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan
sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak
komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan
memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video,
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olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti jaringan komputer untuk
menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk
interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan
mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan
komputer internal dan global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan
mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer
yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara
elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan
dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer
dari jarak jauh; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan
singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer,
manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Program-program komputer terekam;
Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Ransel dan tas jinjing khusus
diadaptasi untuk membawa komputer; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminalterminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; alat dan instrumen gambar yang
disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat input komputer; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat
pengolah data dan komputer; alat interfase komputer; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan
perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan
kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta
pemutar dan perekam audio dan video; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk
menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan
dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard
Disk Drive); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; bantalan pendingin komputer notebook; buffer komputer;
buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; cakram kosong untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer;
case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; chip komputer; chipset komputer; chipset
komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; database elektronik direkam pada
media komputer; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; drive cadangan untuk komputer; drive dan driver disk
komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang
komputer, printer, dan aksesori; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet;
emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emulator mikro komputer
[perangkat lunak komputer, direkam]; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung yang
diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter layar
komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan monitor komputer; filter layar untuk komputer dan televisi; firmware komputer; floppy disk kosong untuk
komputer; frame monitor komputer; generator jam untuk komputer; grafik komputer yang dapat diunduh; groupware komputer;
hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; heat sink untuk digunakan di
komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; jam
waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kabel komputer; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor
komputer, televisi; kartu antarmuka untuk komputer; kartu grafis komputer; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu
komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu plug-in
komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kasing untuk komputer tablet;
keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keypad komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat
keras]; komponen elektronik untuk komputer; komponen untuk komputer; komputer; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat
lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer desktop; komputer genggam;
komputer komunikasi; komputer laptop; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer
portable; komputer pribadi genggam; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet;
komputer tablet yang dapat dilipat; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer, perlengkapan periferal
komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; konsol untuk
digunakan dengan komputer; layar komputer; layar sentuh komputer; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi
elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; membawa tas untuk komputer notebook;
membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; mesin
encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; microchips
[perangkat keras komputer]; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; monitor layar
komputer; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon
pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box
dan audio serta video dan perekam; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mounting bracket
disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; nada dering, grafik, dan musik
yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook [komputer]; papan

Halaman 492 dari 854

akselerator komputer; papan komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk layar komputer; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah berkas
gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengendali keyboard
komputer.; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk
elektronik, magnetik dan optikal; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup untuk komputer tablet; penyambung,
sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan
komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top
box; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan elektronik yang dikontrol
komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan komputer; peralatan
komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan
pengujian dan kalibrasi komponen komputer; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang
(bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi
(PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik
lainnya; perangkat input untuk komputer; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak
komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; 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 jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer untuk bermain,
mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer yang dapat
dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon,
surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer;
perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer;
perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak
aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk 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 cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak
grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak keamanan komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat
lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan
peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet;
perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer interaktif;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain;
perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan
bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan
transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan
mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses
banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mesin
pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak
komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis;
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perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak, mengumpulkan dan
menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan, merekomendasikan tindakan
kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku; perangkat lunak komputer untuk
membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan
suara; perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat
lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah
kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar
bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global;
perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer,
perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set
top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer
untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak
komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer
genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata;
perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri;
perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara
dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau
nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan
janji temu online; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat
lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun
dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan
data pribadi; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan
pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat
lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
pengguna jaringan komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang
musik dan hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak papan tulis komputer;
perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak
screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak tengah komputer, yaitu,
perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat
bergerak; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh
jaringan komputer; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke
perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak utilitas komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan
perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan pertukaran data di antara dan antara alat
bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan
pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa
melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat memori komputer;
perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat periferal
komputer; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker,
amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; periferal dan aksesori komputer; piranti lunak komputer untuk akuisisi
pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam
komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan
virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan
pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi
sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya
piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas
lintas platform, untuk bisnis dan individu; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait
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dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat
lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
port paralel komputer; port serial komputer; printer komputer; produk perangkat lunak komputer; program alat pengembangan
aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program dan perangkat lunak komputer; program
komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan
perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam bentuk
digital; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi;
program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media
pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di
komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer
untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak
jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur
dan mengontrol suhu air; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten
digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh;
program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program
perangkat lunak komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas
komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang
dapat diunduh; program-program komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik direkam pada media komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran
tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan
untuk pengguna mouse komputer; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh;
server jaringan komputer; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; simulator pelatihan olahraga
elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; sistem komputer; sistem log-in
komputer; sistem operasi komputer; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook;
speaker untuk komputer; stylus komputer; superkomputer; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer; tas
disesuaikan untuk komputer tablet; tas komputer; terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan perbankan; titik akses
jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; tongkat komputer; tutup pelindung dan kasing
untuk komputer tablet; unit pita magnetik untuk komputer; workstation komputer [perangkat keras]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058866
: 09/08/2022 18:11:05
:
: Dian Annisa Fitrianti, suryawati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sindoro no.4 RT.004 RW. 001 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12980
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIRST SECRET (Ssst...only for you)
: Rahasia Utama

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Tulisan : Ungu Tua , Warna Gambar : Merah Maroon dan Ungu Tua
: 3
: ===Bibit parfum; Krem Jerawat Non Medis; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; Krim rambut;

740

Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Sabun cream; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum bibir; Serum jerawat; Serum rambut; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik);
Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; body shimmer lotion; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cuci masker;
eau de parfum; kosmetik tabir surya; krim non-obat untuk scrub wajah; krim untuk spa; krim wajah; losion untuk tubuh; lotion
tabir surya; masker pembersih untuk wajah; masker scrub pemurnian mendalam; minyak parfum; parfum; parfum cair;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
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mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pencuci tubuh dan rambut bayi; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; sabun krim; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sachet parfum; 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 pembersih wajah;
sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
serum bulumata; serum jenggot; serum mata; serum rambut; serum wajah; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu
pembersih wajah; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah; toner wajah kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, KY1-1205
: Juniaty Rianto S.H
: FJ & Partners Intellectual Property Boutique, 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
: FWD + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; asbak untuk perokok; cerutu; filter rokok; kertas rokok; korek api; pemantik untuk
perokok; rokok; rokok elektronik; tembakau; wadah tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058868
: 09/08/2022 18:13:41
:
: Herlly Primadewi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kucica a/67. Jaka Mulya. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIS MASS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Hitam
: 39
: ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; layanan impor dan ekspor penanganan kargo; layanan penanganan kargo impor;
pengiriman dan penyimpanan barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058867
: 09/08/2022 18:13:38
:
: Global Ace Holdings Limited

: DID2022058869
: 09/08/2022 18:20:27
:
: PT. Armindo Mandiri

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Indah 3 Blok K1 Kavling No. 52, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RINJANI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer

740
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untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru
dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang
terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau
komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Drive
CD untuk komputer; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer
dan elektronik lainnya; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Kamera-kamera komputer
pribadi; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer
tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Komputer; Komputer
tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video;
Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari
arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang
portabel; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali
antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem
radio; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan
tanpa kabel; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras
komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan
mencari informasi lainnya; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu,
perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk
dimainkan; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan
sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
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mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak
komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan
memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video,
olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti jaringan komputer untuk
menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk
interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan
mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan
komputer internal dan global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan
mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer
yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara
elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan
dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer
dari jarak jauh; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan
singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer,
manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Program-program komputer terekam;
Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Ransel dan tas jinjing khusus
diadaptasi untuk membawa komputer; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminalterminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; alat dan instrumen gambar yang
disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat input komputer; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat
pengolah data dan komputer; alat interfase komputer; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan
perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan
kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta
pemutar dan perekam audio dan video; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk
menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan
dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard
Disk Drive); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; bantalan pendingin komputer notebook; buffer komputer;
buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; cakram kosong untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer;
case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; chip komputer; chipset komputer; chipset
komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; database elektronik direkam pada
media komputer; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; drive cadangan untuk komputer; drive dan driver disk
komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang
komputer, printer, dan aksesori; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet;
emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emulator mikro komputer
[perangkat lunak komputer, direkam]; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung yang
diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter layar
komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan monitor komputer; filter layar untuk komputer dan televisi; firmware komputer; floppy disk kosong untuk
komputer; frame monitor komputer; generator jam untuk komputer; grafik komputer yang dapat diunduh; groupware komputer;
hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; heat sink untuk digunakan di
komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; jam
waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kabel komputer; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor
komputer, televisi; kartu antarmuka untuk komputer; kartu grafis komputer; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu
komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu plug-in
komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kasing untuk komputer tablet;
keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keypad komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat
keras]; komponen elektronik untuk komputer; komponen untuk komputer; komputer; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat
lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer desktop; komputer genggam;
komputer komunikasi; komputer laptop; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer
portable; komputer pribadi genggam; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet;
komputer tablet yang dapat dilipat; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer, perlengkapan periferal
komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; konsol untuk
digunakan dengan komputer; layar komputer; layar sentuh komputer; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi
elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; membawa tas untuk komputer notebook;
membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; mesin
encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; microchips
[perangkat keras komputer]; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; monitor layar
komputer; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon
pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar,
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televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard;
mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; nada dering,
grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook [komputer]; papan
akselerator komputer; papan komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk layar komputer; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah berkas
gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengendali keyboard
komputer.; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk
elektronik, magnetik dan optikal; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup untuk komputer tablet; penyambung,
sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan
komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top
box; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan elektronik yang dikontrol
komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan komputer; peralatan
komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan
pengujian dan kalibrasi komponen komputer; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang
(bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi
(PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik
lainnya; perangkat input untuk komputer; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak
komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; 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 jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer untuk bermain,
mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer yang dapat
dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon,
surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer;
perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer;
perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak
aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk 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 cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak
grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak keamanan komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat
lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan
peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet;
perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer interaktif;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain;
perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan
bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan
transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan
mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses
banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mesin
pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
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perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak
komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis;
perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak, mengumpulkan dan
menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan, merekomendasikan tindakan
kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku; perangkat lunak komputer untuk
membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan
suara; perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat
lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah
kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar
bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global;
perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer,
perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set
top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer
untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak
komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer
genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata;
perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri;
perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara
dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau
nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan
janji temu online; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat
lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun
dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan
data pribadi; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan
pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat
lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
pengguna jaringan komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang
musik dan hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak papan tulis komputer;
perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak
screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak tengah komputer, yaitu,
perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat
bergerak; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh
jaringan komputer; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke
perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak utilitas komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan
perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan pertukaran data di antara dan antara alat
bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan
pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa
melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat memori komputer;
perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat periferal
komputer; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker,
amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; periferal dan aksesori komputer; piranti lunak komputer untuk akuisisi
pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam
komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan
virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan
pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi
sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
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penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya
piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas
lintas platform, untuk bisnis dan individu; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait
dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat
lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
port paralel komputer; port serial komputer; printer komputer; produk perangkat lunak komputer; program alat pengembangan
aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program dan perangkat lunak komputer; program
komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan
perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam bentuk
digital; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi;
program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media
pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di
komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer
untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak
jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur
dan mengontrol suhu air; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten
digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh;
program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program
perangkat lunak komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas
komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang
dapat diunduh; program-program komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik direkam pada media komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran
tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan
untuk pengguna mouse komputer; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh;
server jaringan komputer; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; simulator pelatihan olahraga
elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; sistem komputer; sistem log-in
komputer; sistem operasi komputer; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook;
speaker untuk komputer; stylus komputer; superkomputer; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer; tas
disesuaikan untuk komputer tablet; tas komputer; terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan perbankan; titik akses
jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; tongkat komputer; tutup pelindung dan kasing
untuk komputer tablet; unit pita magnetik untuk komputer; workstation komputer [perangkat keras]===
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Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058870
: 09/08/2022 18:23:06
:
: CV. PUTRI DUYUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Danau Tamblingan No. 168, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Bali, 80228
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUTRI DUYUNG INDONESIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35, 39
: ===Agen penjualan; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris

740

olahraga; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Toko alat-alat
olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan olahraga===
===Jasa Penyedia Transportasi; Jasa Penyelaman dalam air; Jasa agen perjalanan; Jasa agen perjalanan, seperti mengatur
transportasi penumpang melalui darat, udara dan laut; Jasa diving dan snorkeling untuk tujuan komersil melalui situs web;
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Jasa pelayanan perjalanan selam (diving); Jasa pelayanan perjalanan snorkeling; Jasa pemesanan langsung, pemesanan
tiket, dan pemesanan dini perjalanan; Jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan diving dan snorkeling; Jasa perencanaan
jadwal perjalanan; Jasa transportasi dalam bentuk manajement transportasi; Jasa transportasi surat, dokumen, komunikasi,
barang cetakan, dan barang dan properti lainnya melalui berbagai sarana transportasi; Jasa-jasa penasehatan yang berkaitan
dengan transportasi jalan; Jasa-jasa penyediaan informasi dan penyediaan ulasan tentang jasa-jasa travel dan tujuan
menginap; Layanan informasi terkait dengan transportasi untuk tur perjalanan; Mengantar wisatawan; Mengatur pengurusan
dokumen-dokumen perjalanan; Menjual tiket transportasi dalam dan luar negeri; Menjual/mengurus sarana penginapan
/akomodasi; Menyelenggarakan pemanduan wisata petualangan dalam air; Menyewa kapal, kapal pesiar, kapal, kapal dan
kendaraan air; Pengaturan pelayaran, agen wisata; Pengaturan perjalanan wisata; Pengaturan tur perjalanan; Pengaturan,
pemesanan dan penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan; Penyediaan informasi mengenai jasa penyewaan ruang
penyimpanan dan daftar ruang penyimpanan yang dapat dilakukan pencarian melalui situs website dan database online;
Penyediaan informasi perjalanan, wisata, geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan, informasi lalu lintas, parkir,
dan kondisi jalan, dan arah untuk berkendara, berjalan kaki, bersepada, dan transit secara massal melalui komputer, jaringan
telekomunikasi, telepon selular, perangkat genggam dan perangkat navigasi nirkabel; Penyediaan informasi, berita, dan
komentar dalam bidang perjalanan dan wisata; 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; Perjalanan wisata (pariwisata); angkutan kapal pesiar;
informasi travel; jasa agen pemesanan perjalanan; jasa agen pengiriman barang; jasa agen perjalanan; jasa agen tiket
pesawat; jasa angkutan penumpang dan barang; jasa konsultasi perjalanan; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan
pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa logistik yang terdiri dari
penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa menyelenggarakan pengaturan dan pengantaran perjalanan wisata
diving dan snorkeling bagi wisatawan; jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan rincian paket liburan, jasa advis rincian paket
perencanaan liburan, paket wisata perjalanan liburan, jasa pengaturan paket perjalanan wisata liburan; jasa pemandu wisata;
jasa pemandu wisata bawah air dengan diving dan snorkeling didampingi dan dipandu oleh instruktur selam pofesional; jasa
pemandu wisata tirta; jasa pemberian nasehat sehubungan dengan perjalanan; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut,
maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa pemesanan transportasi; jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi
untuk wisata perjalanan, jasa reservasi atau informasi; jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat dan udara;
jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving wisata dalam air; jasa pengantaran orangorang yang mengadakan perjalanan wisata; jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan wisata dalam air;
jasa pengaturan perjalanan selam dan snorkeling; jasa penjualan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan
serta wisata; jasa penyelenggraan pemandu wisata; jasa penyewaan kapal pesiar dan kapal; jasa penyewaan mobil yang
digerakkan oleh sopir; jasa perencanaan rute perjalanan; jasa perjalanan wisata; jasa perjalanan wisata udara; jasa perjalanan
wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata; jasa reservasi perjalanan liburan; jasa reservasi tiket
perjalanan dan wisata; jasa reservasi untuk perjalanan tour; jasa transportasi angkutan darat; jasa transportasi dan
penyewaan kendaraan; jasa travel; jasa wisata bawah air diving dan snorkeling; jasa-jasa pemesanan angkutan; jasa-jasa
pengangkutan wisatawan; jasa-jasa pengaturan wisata; konsultasi perjalanan; konsultasi perjalanan dan layanan informasi;
konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; layanan agen perjalanan, yaitu, membuat
reservasi dan pemesanan untuk transportasi dan layanan pemesanan perjalanan; layanan check-in transportasi; layanan
informasi yang berhubungan dengan transportasi; layanan konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan;
layanan konsultasi yang berhubungan dengan perjalanan; layanan panduan perjalanan; layanan pemandu wisata perjalanan
pribadi; layanan pembungkus untuk perlindungan bagasi selama perjalanan; layanan pemesanan perjalanan yang disediakan
oleh agen perjalanan; layanan pemesanan tiket perjalanan; layanan penerbangan untuk transportasi penumpang; layanan
penyelamatan; layanan permohonan paspor dan visa perjalanan; layanan reservasi transportasi; layanan transportasi untuk
tur wisata; melakukan atau mengawal tur perjalanan; melakukan perjalanan wisata wisata dengan bus; melakukan tur
perjalanan wisata; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penyewaan mobil; memberikan informasi online yang berkaitan dengan perjalanan; memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan informasi tentang pengambilan
dan pengiriman barang dalam perjalanan; memberikan informasi tentang perjalanan dan wisata perjalanan; memberikan
informasi terkait dengan penyewaan kapal; memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata
melalui hotline atau pusat informasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan wisata perjalanan wisata;
memberikan petunjuk arah mengemudi untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk
tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi
sampan untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan pelayaran, perjalanan wisata dan kunjungan; mengatur dan
memesan kunjungan; mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan;
mengatur dan memesan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan, perjalanan dan
kapal pesiar; mengatur dan memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur dan memesan tur bus wisata
kota; mengatur dan memesan tur perjalanan; mengatur dan memesan tur perjalanan untuk keperluan bisnis atau liburan;
mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan wisata mengamati paus [wisata keliling wisata];
mengatur kunjungan, perjalanan sehari, dan perjalanan wisata; mengatur layanan transportasi untuk tur wisata; mengatur
layanan transportasi untuk wisata dan kunjungan wisata; mengatur penjemputan dan pengiriman serta penyimpanan dan
pengangkutan dokumen dan paket serta kargo dan parsel melalui angkutan darat dan udara; mengatur perjalanan melalui
udara dan laut; mengatur perjalanan oleh agen wisata; mengatur perjalanan untuk studi, bahasa, dan perjalanan pendidikan;
mengatur transportasi barang melalui laut; mengatur tur dan wisata perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata;
mengatur tur perjalanan wisata sebagai bagian dari paket liburan; mengatur visa perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan
untuk orang yang bepergian ke luar negeri; menjual karcis/tiket sarana angkutan darat/laut; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; menyediakan kendaraan untuk wisata dan
perjalanan; menyelenggarakan dan menjual pelayaran wisata; merencanakan dan mengatur tur wisata keliling dan wisata
sehari; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan dengan cara
elektronik; pelacakan dan penelusuran pengiriman untuk mengikuti pengiriman; pemesanan dan pemesanan transportasi
untuk wisata hiking; pemesanan perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; pemesanan tiket untuk perjalanan; pemesanan
transportasi melalui agen perjalanan; pemesanan tur perjalanan wisata; pemesanan tur perjalanan wisata melalui agen;
pendamping pribadi wisawatan; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan informasi yang
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berhubungan dengan pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengawalan tur perjalanan dan penyediaan informasi
yang berkaitan dengan pengawalan tur perjalanan; pengemasan barang untuk transportasi; pengorganisasian, pemesanan
dan pengaturan kunjungan, perjalanan sehari dan wisata perjalanan wisata; penjemputan dan pengiriman kendaraan
bermotor; penyediaan informasi perjalanan; penyediaan informasi perjalanan wisata selam (diving) dan snorkeling di Pulau
melalui situs web; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
perjalanan; penyelaman dan penyelamatan bawah air; penyewaan kapal; penyewaan kapal pesiar; penyewaan kendaraan air;
penyewaan kendaraan transportasi; penyewaan lonceng selam dan pakaian selam; penyewaan pakaian selam; penyewaan
pakaian selam air dalam; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal
penumpang; penyewaan, pemesanan dan penyediaan pesawat terbang; perantara untuk penyewaan, sewa-guna, penjualan,
pembelian dan/atau pemborongan kapal dan/atau perahu; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui
sarana elektronik; reservasi dan pemesanan kursi untuk perjalanan; reservasi perjalanan; reservasi perjalanan yang
terkomputerisasi; transportasi mobil; transportasi mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; transportasi
penumpang melalui jalan darat, laut dan udara; transportasi udara dan laut; transportasi udara untuk barang; transportasi
wisatawan; tur perjalanan dan layanan pemesanan tiket===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058871
: 09/08/2022 18:24:17
:
: PT. Armindo Mandiri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Indah 3 Blok K1 Kavling No. 52, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KARIMUN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
:
===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru
dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang
terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau
komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Drive
CD untuk komputer; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer
dan elektronik lainnya; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Kamera-kamera komputer
pribadi; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer
tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Komputer; Komputer
tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video;
Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari
arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang
portabel; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali
antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem
radio; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan
tanpa kabel; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras
komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk
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instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan
mencari informasi lainnya; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu,
perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk
dimainkan; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan
sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak
komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan
memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video,
olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti jaringan komputer untuk
menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk
interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan
mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan
komputer internal dan global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan
mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer
yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara
elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan
dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer
dari jarak jauh; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan
singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer,
manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Program-program komputer terekam;
Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Ransel dan tas jinjing khusus
diadaptasi untuk membawa komputer; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminalterminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; alat dan instrumen gambar yang
disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat input komputer; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat
pengolah data dan komputer; alat interfase komputer; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan
perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan
kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta
pemutar dan perekam audio dan video; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk
menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan
dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard
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Disk Drive); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; bantalan pendingin komputer notebook; buffer komputer;
buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; cakram kosong untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer;
case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; chip komputer; chipset komputer; chipset
komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; database elektronik direkam pada
media komputer; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; drive cadangan untuk komputer; drive dan driver disk
komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang
komputer, printer, dan aksesori; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet;
emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emulator mikro komputer
[perangkat lunak komputer, direkam]; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung yang
diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter layar
komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan monitor komputer; filter layar untuk komputer dan televisi; firmware komputer; floppy disk kosong untuk
komputer; frame monitor komputer; generator jam untuk komputer; grafik komputer yang dapat diunduh; groupware komputer;
hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; heat sink untuk digunakan di
komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; jam
waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kabel komputer; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor
komputer, televisi; kartu antarmuka untuk komputer; kartu grafis komputer; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu
komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu plug-in
komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kasing untuk komputer tablet;
keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keypad komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat
keras]; komponen elektronik untuk komputer; komponen untuk komputer; komputer; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat
lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer desktop; komputer genggam;
komputer komunikasi; komputer laptop; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer
portable; komputer pribadi genggam; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet;
komputer tablet yang dapat dilipat; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer, perlengkapan periferal
komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; konsol untuk
digunakan dengan komputer; layar komputer; layar sentuh komputer; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi
elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; membawa tas untuk komputer notebook;
membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; mesin
encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; microchips
[perangkat keras komputer]; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; monitor layar
komputer; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon
pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box
dan audio serta video dan perekam; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mounting bracket
disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; nada dering, grafik, dan musik
yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook [komputer]; papan akselerator
komputer; papan komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengendali keyboard komputer.; pengisi
daya baterai untuk komputer tablet; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan
optikal; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup untuk komputer tablet; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel,
pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer
genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata
pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box; penyelenggara pribadi yang
terkomputerisasi; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan
pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan komputer; peralatan komputer untuk penyimpanan dan
transmisi data; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen
komputer; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang
terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi
melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat input untuk komputer;
perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras
dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat
keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer audio-video; 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 jaringan
komputer; perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan
firmware; perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau
berkas audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film
poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan;
perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan
mata uang elektronik; perangkat keras komputer yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk
mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras
komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung
dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat
lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness)
dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
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pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk 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 cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak
grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak keamanan komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat
lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan
peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet;
perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer interaktif;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain;
perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan
bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan
transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan
mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses
banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mesin
pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak
komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis;
perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak, mengumpulkan dan
menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan, merekomendasikan tindakan
kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku; perangkat lunak komputer untuk
membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan
suara; perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat
lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah
kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar
bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global;
perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer,
perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set
top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer
untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak
komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer
genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata;
perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri;
perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk
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transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui
jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya;
perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang
disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang membantu
komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan
informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi
yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke
layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer,
firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak
komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak
mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi;
perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau
diunduh; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak sistem operasi komputer;
perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan
perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk mencari
dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui
jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat
lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan,
melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan
komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan pertukaran
data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel;
perangkat memori komputer; perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat penyimpanan data
komputer; perangkat periferal komputer; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam,
televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; periferal dan aksesori komputer; piranti lunak
komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan
virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan
pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi
sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya
piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas
lintas platform, untuk bisnis dan individu; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait
dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat
lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
port paralel komputer; port serial komputer; printer komputer; produk perangkat lunak komputer; program alat pengembangan
aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program dan perangkat lunak komputer; program
komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan
perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam bentuk
digital; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi;
program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media
pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di
komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer
untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak
jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur
dan mengontrol suhu air; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten
digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh;
program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program
perangkat lunak komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas
komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang
dapat diunduh; program-program komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik direkam pada media komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran
tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan
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untuk pengguna mouse komputer; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh;
server jaringan komputer; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; simulator pelatihan olahraga
elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; sistem komputer; sistem log-in
komputer; sistem operasi komputer; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook;
speaker untuk komputer; stylus komputer; superkomputer; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer; tas
disesuaikan untuk komputer tablet; tas komputer; terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan perbankan; titik akses
jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; tongkat komputer; tutup pelindung dan kasing
untuk komputer tablet; unit pita magnetik untuk komputer; workstation komputer [perangkat keras]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058872
: 09/08/2022 18:25:50
:
: Andri Muliawan , Christian Nugroho

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Janur Elok VI QD 8 No.8, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Amna Foam
: Amna Artinya aman

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, abu-abu dan putih.
: 20
: ===Dasar kasur; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bantal kasur; furniture / perabot rumah tangga dan
kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur lipat; kasur
pegas; tempat tidur bulu [toppers kasur]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058873
: 09/08/2022 18:26:29
:
: PT. Armindo Mandiri

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Indah 3 Blok K1 Kavling No. 52, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KAMBOJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
:
===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru
dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang
terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau
komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Drive
CD untuk komputer; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer
dan elektronik lainnya; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Kamera-kamera komputer
pribadi; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer

740
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tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Komputer; Komputer
tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video;
Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari
arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang
portabel; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali
antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem
radio; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan
tanpa kabel; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras
komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan
mencari informasi lainnya; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu,
perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk
dimainkan; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan
sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak
komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan
memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video,
olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti jaringan komputer untuk
menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk
interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan
mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan
komputer internal dan global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan
mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer
yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara
elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan
dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer
dari jarak jauh; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan
singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer,
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manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Program-program komputer terekam;
Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Ransel dan tas jinjing khusus
diadaptasi untuk membawa komputer; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminalterminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; alat dan instrumen gambar yang
disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat input komputer; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat
pengolah data dan komputer; alat interfase komputer; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan
perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan
kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta
pemutar dan perekam audio dan video; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk
menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan
dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard
Disk Drive); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; bantalan pendingin komputer notebook; buffer komputer;
buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; cakram kosong untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer;
case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; chip komputer; chipset komputer; chipset
komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; database elektronik direkam pada
media komputer; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; drive cadangan untuk komputer; drive dan driver disk
komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang
komputer, printer, dan aksesori; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet;
emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emulator mikro komputer
[perangkat lunak komputer, direkam]; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung yang
diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter layar
komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan monitor komputer; filter layar untuk komputer dan televisi; firmware komputer; floppy disk kosong untuk
komputer; frame monitor komputer; generator jam untuk komputer; grafik komputer yang dapat diunduh; groupware komputer;
hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; heat sink untuk digunakan di
komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; jam
waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kabel komputer; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor
komputer, televisi; kartu antarmuka untuk komputer; kartu grafis komputer; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu
komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu plug-in
komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kasing untuk komputer tablet;
keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keypad komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat
keras]; komponen elektronik untuk komputer; komponen untuk komputer; komputer; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat
lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer desktop; komputer genggam;
komputer komunikasi; komputer laptop; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer
portable; komputer pribadi genggam; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet;
komputer tablet yang dapat dilipat; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer, perlengkapan periferal
komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; konsol untuk
digunakan dengan komputer; layar komputer; layar sentuh komputer; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi
elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; membawa tas untuk komputer notebook;
membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; mesin
encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; microchips
[perangkat keras komputer]; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; monitor layar
komputer; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon
pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box
dan audio serta video dan perekam; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mounting bracket
disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; nada dering, grafik, dan musik
yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook [komputer]; papan akselerator
komputer; papan komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengendali keyboard komputer.; pengisi
daya baterai untuk komputer tablet; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan
optikal; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup untuk komputer tablet; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel,
pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer
genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata
pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box; penyelenggara pribadi yang
terkomputerisasi; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan
pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan komputer; peralatan komputer untuk penyimpanan dan
transmisi data; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen
komputer; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang
terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi
melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat input untuk komputer;
perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak
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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 audio-video; 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 jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer untuk bermain,
mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer yang dapat
dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon,
surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer;
perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer;
perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak
aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk 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 cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak
grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak keamanan komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat
lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan
peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet;
perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer interaktif;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain;
perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan
bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan
transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan
mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses
banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mesin
pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak
komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis;
perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak, mengumpulkan dan
menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan, merekomendasikan tindakan
kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku; perangkat lunak komputer untuk
membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan
suara; perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat
lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah
kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar
bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global;
perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
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perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer,
perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set
top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer
untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak
komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer
genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata;
perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri;
perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara
dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau
nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan
janji temu online; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat
lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun
dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan
data pribadi; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan
pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat
lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
pengguna jaringan komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang
musik dan hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak papan tulis komputer;
perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak
screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak tengah komputer, yaitu,
perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat
bergerak; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh
jaringan komputer; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke
perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak utilitas komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan
perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan pertukaran data di antara dan antara alat
bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan
pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa
melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat memori komputer;
perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat periferal
komputer; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker,
amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; periferal dan aksesori komputer; piranti lunak komputer untuk akuisisi
pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam
komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan
virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan
pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi
sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya
piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas
lintas platform, untuk bisnis dan individu; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait
dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat
lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
port paralel komputer; port serial komputer; printer komputer; produk perangkat lunak komputer; program alat pengembangan
aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program dan perangkat lunak komputer; program
komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan
perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam bentuk
digital; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi;
program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media
pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di
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komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer
untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak
jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur
dan mengontrol suhu air; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten
digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh;
program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program
perangkat lunak komputer; program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak jauh, joystick,
bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan mouse
pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse pemrosesan
data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk decoder;
program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer untuk manajemen file;
program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh; program-program
komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik direkam pada media komputer; rak pemasangan disesuaikan untuk
perangkat keras komputer; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam,
televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; router jaringan komputer; sakelar jaringan
komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan
komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer;
sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; server jaringan komputer; server
komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; simulator pelatihan olahraga elektronik [perangkat pengajaran
berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; sistem komputer; sistem log-in komputer; sistem operasi komputer;
sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyusun, merekam, membuat,
mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan memainkan sinyal audio; sistim-sistim
komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; speaker untuk komputer; stylus
komputer; superkomputer; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan untuk komputer tablet;
tas komputer; terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan perbankan; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk
menghubungkan pengguna komputer jaringan; tongkat komputer; tutup pelindung dan kasing untuk komputer tablet; unit pita
magnetik untuk komputer; workstation komputer [perangkat keras]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058874
: 09/08/2022 18:27:18
:
: PT. MANGATTA INTI PERSADA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BAKRIE TOWER LT 5 SUITE D, RASUNA EPICENTRUM JL HR RASUNA SAID RT.
02 RW. 05, KARET KUNINGAN, SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12940
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRYGERA & Lukisan
: GRYGERA Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 25
: ===Ikat pinggang; Kaos t-shirt; Pakaian Pria; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama,
pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian dalam; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; T-shirt; celana kasual; celana panjang; celana pendek; jaket, gaun tanpa lengan
dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki;
pakaian; pakaian jadi; pakaian kedap air; pakaian santai; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wanita; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; topi===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058875
: 09/08/2022 18:28:30
:
: PT. Armindo Mandiri

540 Etiket

: Jl. Agung Indah 3 Blok K1 Kavling No. 52, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KALIMAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru
dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang
terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau
komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Drive
CD untuk komputer; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer
dan elektronik lainnya; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Kamera-kamera komputer
pribadi; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer
tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Komputer; Komputer
tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video;
Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari
arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang
portabel; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali
antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem
radio; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan
tanpa kabel; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras
komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan
mencari informasi lainnya; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu,
perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
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penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk
dimainkan; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan
sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak
komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan
memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video,
olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti jaringan komputer untuk
menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk
interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan
mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan
komputer internal dan global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan
mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer
yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara
elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan
dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer
dari jarak jauh; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan
singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer,
manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Program-program komputer terekam;
Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Ransel dan tas jinjing khusus
diadaptasi untuk membawa komputer; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminalterminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; alat dan instrumen gambar yang
disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat input komputer; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat
pengolah data dan komputer; alat interfase komputer; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan
perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan
kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta
pemutar dan perekam audio dan video; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk
menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan
dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard
Disk Drive); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; bantalan pendingin komputer notebook; buffer komputer;
buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; cakram kosong untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer;
case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; chip komputer; chipset komputer; chipset
komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; database elektronik direkam pada
media komputer; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; drive cadangan untuk komputer; drive dan driver disk
komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang
komputer, printer, dan aksesori; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet;
emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emulator mikro komputer
[perangkat lunak komputer, direkam]; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung yang
diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter layar
komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan monitor komputer; filter layar untuk komputer dan televisi; firmware komputer; floppy disk kosong untuk
komputer; frame monitor komputer; generator jam untuk komputer; grafik komputer yang dapat diunduh; groupware komputer;
hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; heat sink untuk digunakan di
komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; jam
waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kabel komputer; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor
komputer, televisi; kartu antarmuka untuk komputer; kartu grafis komputer; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu
komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu plug-in
komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kasing untuk komputer tablet;
keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keypad komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat
keras]; komponen elektronik untuk komputer; komponen untuk komputer; komputer; komputer dan
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perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan
data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer desktop;
komputer genggam; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer
notebook; komputer portable; komputer pribadi genggam; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer
super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; konsol untuk digunakan dengan komputer; layar komputer; layar sentuh komputer; manual pengguna komputer dalam
bentuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; membawa tas untuk
komputer notebook; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer
komputer; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer;
microchips [perangkat keras komputer]; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer;
monitor layar komputer; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan
komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar,
televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard;
mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; nada dering,
grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook [komputer]; papan
akselerator komputer; papan komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk layar komputer; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah berkas
gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengendali keyboard
komputer.; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk
elektronik, magnetik dan optikal; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup untuk komputer tablet; penyambung,
sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan
komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top
box; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan elektronik yang dikontrol
komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan komputer; peralatan
komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan
pengujian dan kalibrasi komponen komputer; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang
(bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi
(PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik
lainnya; perangkat input untuk komputer; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak
komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; 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 jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer untuk bermain,
mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer yang dapat
dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon,
surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer;
perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer;
perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak
aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk 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 cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak
grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak keamanan komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat
lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan
peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet;
perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer di
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bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer interaktif;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain;
perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan
bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan
transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan
mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses
banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mesin
pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak
komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis;
perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak, mengumpulkan dan
menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan, merekomendasikan tindakan
kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku; perangkat lunak komputer untuk
membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan
suara; perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat
lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah
kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar
bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global;
perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer,
perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set
top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer
untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak
komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer
genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata;
perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri;
perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara
dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau
nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan
janji temu online; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat
lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun
dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan
data pribadi; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan
pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat
lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
pengguna jaringan komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang
musik dan hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak papan tulis komputer;
perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak
screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak tengah komputer, yaitu,
perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat
bergerak; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh
jaringan komputer; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke
perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak utilitas komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan
perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan
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komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan pertukaran
data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel;
perangkat memori komputer; perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat penyimpanan data
komputer; perangkat periferal komputer; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam,
televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; periferal dan aksesori komputer; piranti lunak
komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan
virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan
pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi
sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya
piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas
lintas platform, untuk bisnis dan individu; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait
dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat
lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
port paralel komputer; port serial komputer; printer komputer; produk perangkat lunak komputer; program alat pengembangan
aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program dan perangkat lunak komputer; program
komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan
perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam bentuk
digital; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi;
program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media
pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di
komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer
untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak
jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur
dan mengontrol suhu air; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten
digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh;
program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program
perangkat lunak komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas
komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang
dapat diunduh; program-program komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik direkam pada media komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran
tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan
untuk pengguna mouse komputer; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh;
server jaringan komputer; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; simulator pelatihan olahraga
elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; sistem komputer; sistem log-in
komputer; sistem operasi komputer; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook;
speaker untuk komputer; stylus komputer; superkomputer; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer; tas
disesuaikan untuk komputer tablet; tas komputer; terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan perbankan; titik akses
jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; tongkat komputer; tutup pelindung dan kasing
untuk komputer tablet; unit pita magnetik untuk komputer; workstation komputer [perangkat keras]===
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: Hitam dan Putih
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru
dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang
terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau
komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Drive
CD untuk komputer; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer
dan elektronik lainnya; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Kamera-kamera komputer
pribadi; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer
tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Komputer; Komputer
tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video;
Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari
arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang
portabel; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali
antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem
radio; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan
tanpa kabel; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras
komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan
mencari informasi lainnya; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
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komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu,
perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk
dimainkan; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan
sumber tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak
komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan
memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video,
olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti jaringan komputer untuk
menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk
interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video
conferencing; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan
mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan
komputer internal dan global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti
lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan
mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer
yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara
elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan
dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer
dari jarak jauh; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan
singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer,
manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai
sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual;
Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Program-program komputer terekam;
Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Ransel dan tas jinjing khusus
diadaptasi untuk membawa komputer; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminalterminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; USB yang dapat
dihubungkan dengan periferal komputer; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; alat dan instrumen gambar yang
disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat input komputer; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat
pengolah data dan komputer; alat interfase komputer; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan
perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan
kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta
pemutar dan perekam audio dan video; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk
menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan
dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard
Disk Drive); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; bantalan pendingin komputer notebook; buffer komputer;
buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; cakram kosong untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer;
case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; chip komputer; chipset komputer; chipset
komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; database elektronik direkam pada
media komputer; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; drive cadangan untuk
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komputer; drive dan driver disk komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan komputer yang dirancang
khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat
diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer
tablet; emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer
tablet; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; filter anti-silau untuk
monitor komputer; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar
tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar untuk komputer dan televisi; firmware komputer;
floppy disk kosong untuk komputer; frame monitor komputer; generator jam untuk komputer; grafik komputer yang dapat
diunduh; groupware komputer; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; heat
sink untuk digunakan di komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router
jaringan komputer; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kabel komputer; kamera konferensi video,
speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kartu antarmuka untuk komputer; kartu grafis komputer; kartu komputer jaringan
area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan
komputer; kartu plug-in komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kasing
untuk komputer tablet; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keypad komputer; kipas pendingin internal untuk
komputer [perangkat keras]; komponen elektronik untuk komputer; komponen untuk komputer; komputer; komputer dan
perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan
data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer desktop;
komputer genggam; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer
notebook; komputer portable; komputer pribadi genggam; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer
super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; konsol untuk digunakan dengan komputer; layar komputer; layar sentuh komputer; manual pengguna komputer dalam
bentuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; membawa tas untuk
komputer notebook; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer
komputer; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer;
microchips [perangkat keras komputer]; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer;
monitor layar komputer; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan
komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar,
televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard;
mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; nada dering,
grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook [komputer]; papan
akselerator komputer; papan komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk layar komputer; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah berkas
gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengendali keyboard
komputer.; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk
elektronik, magnetik dan optikal; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup untuk komputer tablet; penyambung,
sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan
komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top
box; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan elektronik yang dikontrol
komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan komputer; peralatan
komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan
pengujian dan kalibrasi komponen komputer; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang
(bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi
(PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik
lainnya; perangkat input untuk komputer; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak
komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; 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 jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan
telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer untuk bermain,
mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer yang dapat
dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon,
surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer;
perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer;
perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak
aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk 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 cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
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melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak
grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak keamanan komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat
lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan
peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet;
perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer interaktif;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain;
perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan
bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan
transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan
mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses
banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mesin
pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak
komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis;
perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak, mengumpulkan dan
menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan, merekomendasikan tindakan
kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku; perangkat lunak komputer untuk
membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan
suara; perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat
lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah
kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar
bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global;
perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer,
perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set
top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer
untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak
komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer
genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata;
perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri;
perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara
dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau
nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan
janji temu online; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat
lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
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pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi
yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke
layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer,
firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak
komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak
mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi;
perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau
diunduh; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak sistem operasi komputer;
perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan
perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk mencari
dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui
jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat
lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan,
melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan
komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan pertukaran
data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel;
perangkat memori komputer; perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat penyimpanan data
komputer; perangkat periferal komputer; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam,
televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; periferal dan aksesori komputer; piranti lunak
komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan
virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan
pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi
sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan, penggunaan,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya
piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas
lintas platform, untuk bisnis dan individu; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait
dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat
lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
port paralel komputer; port serial komputer; printer komputer; produk perangkat lunak komputer; program alat pengembangan
aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program dan perangkat lunak komputer; program
komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan
perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam bentuk
digital; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi;
program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media
pembelajaran; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di
komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer
untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak
jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur
dan mengontrol suhu air; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten
digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh;
program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program
perangkat lunak komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas
komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang
dapat diunduh; program-program komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik direkam pada media komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran
tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan
untuk pengguna mouse komputer; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh;
server jaringan komputer; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; simulator pelatihan olahraga
elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; sistem komputer; sistem log-in
komputer; sistem operasi komputer; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook;
speaker untuk komputer; stylus komputer; superkomputer; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer; tas
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disesuaikan untuk komputer tablet; tas komputer; terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan perbankan; titik akses
jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; tongkat komputer; tutup pelindung dan kasing
untuk komputer tablet; unit pita magnetik untuk komputer; workstation komputer [perangkat keras]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058937
: 09/08/2022 20:36:38
:
: RUDIAT, RIO CANDRA ADI NUGRAHA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Dungus Lembu RT 04 RW 014 Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40215
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HECTICDAY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058938
: 09/08/2022 20:36:58
:
: KIM, Chae Yeon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: #301, 99 Sadang-ro 26-gil, Dongjak-gu, Seoul 07015
: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOLFOG
: SOLFOG = Merupakan suatu penamaan / Constitutes a Naming

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White
: 3
: ===Deterjen bayi; Pasta gigi untuk bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Susu untuk perawatan kulit; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; kosmetik; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim pelembab, lotion dan
gel; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; pasta pemutih gigi; pembersih
berbentuk krim; pembersih rumah tangga; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan pembersihan dan pemolesan; semprotan kamar beraroma;
shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak
menghalangi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058939
: 09/08/2022 20:39:51
:
: INDRATNO SUNYOTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Terusan Batubara 20 RT.003/009 Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IKAN HIAS DAN LUKISAN IKAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, hitam, putih, dan abu-abu
: 29
: ===Kacang Goyang; Kacang Telur; Kacang brazil, diolah; Kacang hijau asin; Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng;
Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kenari (kacang),
diolah; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang almond; Sediaan (kacang) almond; Sediaan kacang; Sediaan kacang
kedelai; Sediaan kacang mede; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang beraneka rasa; kacang
campuran berbumbu; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang dikupas; kacang diolah;

740
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kacang garing; kacang kacang; kacang kaleng; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang
makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang oven; kacang panggang; kacang
pedas; kacang pilus; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kacang-kacang yang sudah
dimasak; kacang-kacangan yang dapat dimakan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar
kacang probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; sediaan
kacang-kacangan untuk makanan manusia; selai kacang; snack bar berbasis kacang dan biji===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J072022058940
: 09/08/2022 20:41:02
:
: drg. Oktri Manessa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kemang Timur Raya No. 70C RT006 RW003 Kel. Bangka, Kec. Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OMDC DENTAL CLINIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Magenta, Putih, dan Abu-abu
: 43
: ===Penginapan untuk liburan; Penyediaan makanan dan minuman; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran;
jasa penginapan wisatawan; melayani makanan dan minuman; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman;
penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk
konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; rumah pemondokan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058941
: 09/08/2022 20:41:54
:
: JESSICA EKAPUTRI SUPRAPTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SIDODADI 8/36 RT 001 RW 007 SIDODADI SIMOKERTO KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60145
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TITTA GELATO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH MUDA, PUTIH
: 35, 30
: ===Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Toko yang menjual es krim; layanan ritel untuk
pencuci mulut; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan
penutup; layanan toko ritel menampilkan es krim; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau
mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan===
===Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Sorbet (es); es krim; es krim buah; es krim tanpasusu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; gelato; kerucut untuk es krim; makanan penutup beku; wafel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058942
: 09/08/2022 20:43:10
:
: husni mahdami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl.suci no.45, Rt 013/04, susukan, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13750
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LANSIA
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: putih dengan latar belakang merah marun

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak)===
: DID2022058943
: 09/08/2022 20:44:57
:
: INDRATNO SUNYOTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Terusan Batubara 20 RT.003/009 Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing Malang, Kota
Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IKAN HIAS DAN LUKISAN IKAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, hitam, putih, dan abu-abu
: 30
: ===Bakpia Kukus (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Kerupuk Atom; Kue Akar Kelapa; Kue Choco Chip; Kue
Coklat Mente ( Cookies ); Kue Lidah Kucing; Kue Mangkok; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering
Perancis; Kue semprong; Kue tambang; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue-kue; Kue-kue Italia; Makanan
dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan
bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan ringan berbahan
dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik
berbahan dasar sereal; Produk kue dan kembang gula; Roti, kue pastry dan gula-gula; Wafer (kue); Yangko (kue moci);
adonan kue; adonan kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; cakwe/cakue; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; kasutera [kue bolu Jepang]; kerupuk; kue almond; kue basah; kue bebas gluten; kue
beras; kue bola; kue buah; kue coklat; kue custard; kue gandum; kue jinten / kue biji ketapang; kue keberuntungan; kue keju;
kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue millet; kue nastar; kue nougat; kue
pai; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue putri salju; kue semprit; kue sereal; kue stik bawang; kue
sus; kue tar krim; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yogurt beku; kue, biskuit,
kue kering; kue-kue gurih; kulit kue; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar gandum;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar tapioka;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan gandum diekstrusi; makaroni [kue kering];
manisan terbuat dari minyak wijen; peach cobbler (kue); pilus; sopapillas [kue kering goreng]; tepung kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058944
: 09/08/2022 20:46:46
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: CINTA MULIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, abu-abu
: 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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
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televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
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mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
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bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
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kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
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acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
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bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
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tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
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penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
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permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk
tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan
sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan untuk layanan
hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan
budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi
make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan
[nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan pengajaran seni
penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme
untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang menampilkan
aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat
nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-ondemand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi
kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan
pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
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fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
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streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
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jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
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pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan
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konser; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya
pelatihan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di
bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
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pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan
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penumpang memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil
pertandingan seni bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan
acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan
informasi tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan
olahraga dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang
olahraga dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan
permainan video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan
informasi terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan
informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan
informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik
melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan
informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar
dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan
instruksi di bidang latihan fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri
katering; memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi
video; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di
bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus
korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di
bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis;
memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan;
memberikan ujian pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas;
meminjamkan layanan perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung
radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film,
program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi,
dan lokakarya di bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti,
perbaikan dan pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang
kedokteran; mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
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konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan mengadakan kejuaraan
dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan
video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas
dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; mengorganisir,
mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan pacuan kuda; mengorganisir,
menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere; menyebarkan kaset video;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
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bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
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menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
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sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
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organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui

Halaman 547 dari 854

penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
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dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
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atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
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penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
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televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
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kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058945
: 09/08/2022 20:47:45
:
: PT Mahakam Beta Farma

540 Etiket

: Jl. Pulo Kambing II No. 20, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara,
Kecamatan Cakung , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930
: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
: Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROVIT-C CALCIUM ASCORBATE 1000 MG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH; KUNING; MERAH
: 5
: ===suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan untuk manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058946
: 09/08/2022 20:51:05
:
: Linawaty

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Permata Baloi Blok C2 - 18, Rt. 003 Rw. 008,, Kota Batam, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah Muda, Putih
: 25
:
===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan
sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Baju Batabue; Baju
Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat
terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk
wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan
panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju
wanita; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan
penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang
pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian
Kepala (Pakaian)); Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang;
toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cimata
(Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos
Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine
[pakaian]; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kaus

540 Etiket
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pakaian; Kulit bagian atas sepatu; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah
(pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju); Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk
ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak;
Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam
(undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans;
Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian
bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian
dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda;
Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang
biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas
seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di
badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian
muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka;
Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur;
Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk
olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian
wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan
berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan,
kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung telinga [pakaian];
Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian);
Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penutup kepala yang dilapisi lilin;
Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Perlengkapan anti selip untuk
sepatu dan sepatu bot; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk
pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); 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; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki
(Pakaian)); Sol sepatu; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian));
Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup 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); Toro (Baju Kurung); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik
jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki, termasuk sepatu,
sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas
Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan
sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian]
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rugby; atasan baju tanpa lengan; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu
bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan
sisipan sepatu; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana
muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi;
baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga;
baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju
renang one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang
dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian];
band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara
silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari
pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; bawahan sebagai pakaian; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bootee (sepatu bayi
wol); bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian
dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana
pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian
depan baju]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi (pakaian); dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; flat
balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaun jumper (baju hangat); gaya
pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for
footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk
stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hanbok [pakaian tradisional Korea];
hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; helm liner [hiasan kepala]; 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 [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, sepatu bot dan
rompi untuk memancing; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari
pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaus [baju ketat]; kaus
[pakaian]; kaus kaki baju pria; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya
batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets
[bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian);
korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; kurta (pakaian); lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan
pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan
sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian
yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau
sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; membungkus bahu
[pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian];
pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga
air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian
bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga;
pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian
dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian
dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana
untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi
dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin;
pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian
luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk
wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer;
pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim;
pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian
pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria;
pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja
rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian
renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk
wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam;
pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan
air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan
celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan;
pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian
tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur
untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat;
pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan
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teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED;
pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung tumit untuk sepatu; penghangat kaki
(pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penguat untuk sepatu; 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 wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga
pakaian; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan
besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk
pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal balet [sepatu
dansa]; sandal dan sepatu pantai; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung
tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; sepatu; sepatu Hujan; sepatu
Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola;
sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu
bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot;
sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit
domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai
dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot
tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara
sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu
bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup
baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom;
sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat;
sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk
sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi;
sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet;
sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati
detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit
untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan
kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu
pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu
platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai;
sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard;
sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk
anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk
pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang
dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; set pendek [pakaian]; setelan baju (sweat suits)
sweater; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; sisipan
sepatu untuk tujuan non-ortopedi; slip pakaian dalam; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol sepatu; sol sepatu untuk
diperbaiki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari
pakaian]; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus
disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas
sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh
[pakaian]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); wimples (pakaian)===
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Nomor Permohonan
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Nama Pemohon
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2022058947
: 09/08/2022 20:51:48
:
: BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

540 Etiket

: 6-6, Minatojima Minamimachi 4-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
650-0047, Japan
: Rochmali Zultan S.H.,M.H.
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: Merek Kata
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: BANDO REC H-P
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Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 7
: ===Elemen mesin (bukan untuk kendaraan darat); sabuk transmisi listrik untuk mesin===
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: JID2022058948
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:
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Nama Kuasa
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: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08
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: Merek Kata dan Lukisan
: CINTA NIKITA
: Tidak Ada Terjemahan
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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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
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genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
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peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
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perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
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bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
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dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
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multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
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diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
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telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
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,
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dan kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi
dan penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk
peralatan; Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik,
termasuk secara online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film,
gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi
elektronik yang menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak
dapat diunduh); Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan
dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik;
Publikasi panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks
dan karya grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan
materi visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam
bidang manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan
karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah
yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak
dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat
rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer;
Reportasi hasil fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan
Tari Tradisional); Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman;
Sekolah Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan
Dadu); Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema;
Taman kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari
Gejrug Jidat; Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong;
Tari Zapin; Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng
Betawi); Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni
Pertunjukan); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan
(Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer
untuk tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan
pengeditan sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan
untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus
pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas
olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan
pendidikan; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan];
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan
pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan];
deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli
yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai
kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
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sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
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pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
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jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
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disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
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pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
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film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran;
mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
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menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket
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untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan
futsal; mengatur pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi;
mengatur seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium;
mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat
kontribusi amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan
menyediakan kursus pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres,
kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan
simposium untuk pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan
mengatur kongres; mengatur, memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan,
mengadakan, mempromosikan dan mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir
acara permainan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan
mengorganisasi konser; mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar
internasional; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan;
mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak
kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan
kompetisi atletik dan bertemu di bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola
basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan
kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi
olahraga perguruan tinggi; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir
dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan;
mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir
konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan
melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere;
menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
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untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
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membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
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informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
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kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita
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disabilitas; pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata
rias untuk aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online;
penerbitan buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala,
majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop
elektronik; penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan
majalah; penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah,
jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk
permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan,
semua untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari
barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto,
video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan
dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang
berkaitan dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia;
penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik;
penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
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film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
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olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan

Halaman 581 dari 854

dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
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hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058949
: 09/08/2022 20:53:01
:
: CV Indrasari, Eike Sutresna

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Stadion Selatan Nomor 15, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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Nama Merek
Arti Bahasa
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Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Lily Jardin
: Tidak Ada Terjemahan
: Lingkaran luar berwarna merah muda (#ff5b62), lingkaran dalam berwarna peach (#ff9fa6), tulisan "Lily Jardin" bagian atas
berwarna ungu muda(#b457d9), tulisan "Lily Jardin" bawah berwarna merah tua (#9b0101), dan gambar bintang berwarna
kuning(#ffb41d).
: 3
: ===Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan
kualitas laundry; Minyak untuk pijat; Parfum laundry; Pelembut pakaian; Pewangi pakaian; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci
Piring; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun tangan cair; amonia untuk keperluan
pembersihan; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balsem bibir tanpa obat; balsem, selain untuk keperluan medis; barangbarang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; cairan pembersih; deterjen; deterjen cucian; deterjen pencuci piring;
deterjen pencuci piring cair; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah
tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak rambut; pembersih
karpet dengan pewangi; produk sabun; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun dan
deterjen; sabun deterjen; sabun krim tubuh; 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 wangi; sabun-sabun; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk ban dan roda
kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk mobil; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun
yang mengandung wewangian===
: DID2022058951
: 09/08/2022 20:55:55
:
: REMIA TRI UNTARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Banjir Kanal RT 008 RW 001, Kel. Grogol. Kec. Grogol Petamburan Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mily BEAUTY + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan
kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk
keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik tabir surya; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim untuk mandi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata;
lotion pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker tubuh; masker wajah;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pelembab bibir; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pomade rambut; scrub krim tubuh; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan tabir surya; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kecantikan; tabir
surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; wax rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022058952
: 09/08/2022 20:56:49
:
: PT. GANDA SEGAR ARUM

540 Etiket

: Lantai 9 Gedung Graha Pena Extension Jl. Ahmad Yani No. 88, Desa/ Kelurahan
Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Jessica Lupita Tanaja S.Ak.
: Jl. Pattimura Ruko Plaza Segi 8 Blok D Nomor 871 Kel. Sonokwijenan Kec.
Sukomanunggal, Surabaya
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP OPUNG
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan terigu; Agar-agar buah (gula-gula); Bahan makanan yang sudah
disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pengikat saus; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Beras; Beras Analog
(Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras
pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa;
Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai;
Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Soto Mie; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam
bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu masak
dari tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari
ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam kecap; Cacapan Asam (Sambal); Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan;
Campuran beras coklat dan hitam; Campuran tepung; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka dari
sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Ekstra herbal (bumbu); Es Konsumsi; Es untuk minuman penyegar; Garam
meja; Garam rumput laut; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan;
Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren
cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula nira kelapa; Gula semut;
Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup
(treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim
(permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Hasil produksi
penggilingan tepung; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Intip goreng (makanan berbahan
dasar beras); Karamel gula-gula; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecapi; Kembang gula beku;
Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk
kopi; Kue Dadar Gulung; Kue Gulung; Kue Kecalo; Kue berbahan dasar tepung; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula
(termasuk yang beku); Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari
beras; Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Lapisan gula (icing) untuk kue; Makanan beku terutama terdiri dari
mie; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan bubur beras organik; Makanan dan makanan
ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan pasta farina; Makanan penutup berbahan dasar
beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari
tepung; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan
dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; 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 yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan
yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang mengandung tepung; Mesis (gula-gula); 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, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Nasi Ayam Geprek Sambal
Matah; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; 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 Gulai Nangka; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Saus Padang;
Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Tepeng; Nasi Tuna Saus Asam Manis ; Nasi, pasta dan
mie; Olahan yang terbuat dari gula; 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; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan
aroma (selain minyak sari untuk kue); 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); 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,
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oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempahrempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Puding dari telur, susu dan
gula; Ramuan beraroma untuk makanan; Roti kopi; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke
dalam kuah srikaya; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado;
Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal
Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa;
Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering;
Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal 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; 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 tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak
[bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar
pasta; Sediaan pasta; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan herbal
berbahan dasar beras kencur; Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Spätzle (Pasta); Taffy (gula-gula); Tape Uli
(Beras Ketan); Tepung Herbal; Tepung Jawawut; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaansediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung
kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari
terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan; Thyme kering untuk digunakan
sebagai bumbu; Tortila gulung diisi potongan ayam; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); acar jahe
[bumbu]; adonan pastry yang sudah digulung; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; almond
berlapis gula; angel-hair (pasta); bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan pengganti
gula; bar gula-gula; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih cincang [bumbu]; bawang putih
olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras
ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji rami
untuk tujuan kuliner [bumbu]; biskuit gula; bonbons terbuat dari gula; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu;
bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk
saus; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur tepung beras; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu makanan terutama
terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta
nasi ayam; béchamel [saus putih]; callisons [gula-gula]; campuran gula-gula instan; campuran roti dalam bentuk pasta;
campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus;
chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow
mein mie; chow-chow [bumbu]; chutney (saus) apel; chutney mangga [sambal]; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula
cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat pasta; coulis buah [saus]; cuka; cuka anggur; cuka apel;
cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka hasil
penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih; cuka
rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun stevia (pengganti gula);
dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dessert mousses [gulagula]; dodol garut; dressings for salad (saus); ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak, selain
minyak esensial, untuk minuman penyedap; es buah; es gula-gula; es untuk penyegaran; fondant digulung; fondants [gulagula]; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak;
garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan
bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempahrempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gochujang
[pasta cabai fermentasi]; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula bit; gula buah; gula bubuk; gula
butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue;
gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain
gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple;
gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula
tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gulagula buah; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dingin; gula-gula
termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk
makanan; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan
makanan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau
nasi; ice cream bars [gula-gula]; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal
dari biji padi-padian; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jeli buah [gula-gula]; kacang
(gula-gula); kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; kanji dr tepung jagung; kapsul berisi seduhan herbal; karak
beras; karamel keras berlapis gula; kayu manis [rempah-rempah]; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap
pedas; 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; keripik kacang (gula-gula); koji [beras malt fermentasi];
kue basah; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue gulung telur; kue-kue segar; kukis coklat dari tepung keto;
kulit pasta; lada [bumbu]; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni;
lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; madu herbal; makan siang dalam kotak yang utamanya
terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi;
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 ringan berbahan
dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi;
makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie;
matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); membalikkan gula; mi dari tepung beras; mie Cina; mie ayam; mie bebas
gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang
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pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie
tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang
mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; minyak kopi; mitsumame
[Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto
[Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; msg (penyedap rasa); mukhwas [permen untuk menyegarkan
nafas]; napas yang menyegarkan; nasi gulai /gule; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang
manis yang mengandung selai kacang manis]; olesan serbat [gula-gula]; orecchiette (pasta); pai segar; paket makanan yang
terdiri dari pasta atau nasi; pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pangsit berbasis tepung; pappardelle
(pasta); paprika [bumbu]; pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta cokelat;
pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas; pasta
kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta
penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba;
pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang mengandung serangga;
pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pemanis menjadi pengganti
gula; penne (pasta); penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma untuk makanan
selain untuk minyak esensial; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perekat yang dapat dimakan untuk
dekorasi gula-gula; permen [gula-gula]; permen bebas gula; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen karet [gulagula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah untuk menyegarkan nafas; permen mint untuk menyegarkan
nafas; permen rasa kopi.; pesto [saus]; pizza segar; potongan gula kristal [gula-gula]; prem chutney (saus); pretzel berlapis
yogurt [gula-gula]; puding beras; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai
bumbu; roti [roti tidak beragi]; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti rendah garam; roti segar; roti sosis gulung segar; roti
tidak beragi; roti*; salad pasta; sambal; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel;
saos; saos tomat; saus; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus
barbekyu maple; saus berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus
chimichurri; saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus
gurih digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari
organik; saus lada; saus maple; saus maple (salad); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta; saus
pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak; saus tartar; saus
teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus
wasabi; saus yang mengandung kacang; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; seduhan herbal dari
dedaunan pohon mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang; seduhan herbal siap minum
berbahan dasar jahe merah; serbat [gula-gula]; sherbet fountains (permen); sirup beras merah [pemanis alami]; sirup maple
bebas gula; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sosis yang dibungkus
adonan; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk air infused; stick liquorice [gula-gula]; tablet hisap tanpa obat
[gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; tagliatelle
(Pasta Itali); tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk
gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat
dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi
penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang
kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk
keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung
maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung
serbaguna; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tarwi; tepung terigu; tepung untuk makanan dan
minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; toffee (gula-gula); 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]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari
permurnian gula); wafer gulung [cookies]; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; zephyr [gula-gula]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J072022058953
: 09/08/2022 20:58:25
:
: drg. Oktri Manessa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kemang Timur Raya No. 70C RT006 RW003 Kel. Bangka, Kec. Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OMDC DENTAL CLINIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Magenta, Putih dan Abu-abu
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Menyediakan fasilitas rekreasi; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; hiburan dalam sifat pertunjukan
sulap; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga
dan pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada
pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; produksi pertunjukan bakat; sarana pengembangan kegiatan-kegiatan (Hiburan)===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058954
: 09/08/2022 20:58:42
:
: INDRATNO SUNYOTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Terusan Batubara 20 RT.003/009 Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang,
Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IKAN HIAS DAN LUKISAN IKAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, orange, hitam, putih, biru muda, biru tua, ungu muda, ungu tua
: 30
: ===Bakpia Kukus (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Kerupuk Atom; Kue Akar Kelapa; Kue Choco Chip; Kue
Coklat Mente ( Cookies ); Kue Lidah Kucing; Kue Mangkok; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering
Perancis; Kue semprong; Kue tambang; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue-kue; Kue-kue Italia; Makanan
dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan
bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan ringan berbahan
dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik
berbahan dasar sereal; Produk kue dan kembang gula; Roti, kue pastry dan gula-gula; Wafer (kue); Yangko (kue moci);
adonan kue; adonan kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; cakwe/cakue; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; kasutera [kue bolu Jepang]; kerupuk; kue almond; kue basah; kue bebas gluten; kue
beras; kue bola; kue buah; kue coklat; kue custard; kue gandum; kue jinten / kue biji ketapang; kue keberuntungan; kue keju;
kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue millet; kue nastar; kue nougat; kue
pai; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue putri salju; kue semprit; kue sereal; kue stik bawang; kue
sus; kue tar krim; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yogurt beku; kue, biskuit,
kue kering; kue-kue gurih; kulit kue; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar gandum;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar tapioka;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan gandum diekstrusi; makaroni [kue kering];
manisan terbuat dari minyak wijen; peach cobbler (kue); pilus; sopapillas [kue kering goreng]; tepung kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058955
: 09/08/2022 20:58:51
:
: INDRATNO SUNYOTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Terusan Batubara 20 RT.003/009 Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang,
Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IKAN HIAS DAN LUKISAN IKAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, orange, hitam, putih, biru muda, biru tua, ungu muda, ungu tua
: 29
: ===Kacang Goyang; Kacang Telur; Kacang brazil, diolah; Kacang hijau asin; Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng;
Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kenari (kacang),
diolah; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang almond; Sediaan (kacang) almond; Sediaan kacang; Sediaan kacang
kedelai; Sediaan kacang mede; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang beraneka rasa; kacang
campuran berbumbu; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang dikupas; kacang diolah;
kacang garing; kacang kacang; kacang kaleng; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang
makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang oven; kacang panggang; kacang
pedas; kacang pilus; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kacang-kacang yang sudah
dimasak; kacang-kacangan yang dapat dimakan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar
kacang probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; sediaan
kacang-kacangan untuk makanan manusia; selai kacang; snack bar berbasis kacang dan biji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058956
: 09/08/2022 20:58:57
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

Alamat Pemohon

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: CITY EVENTS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, oranye, kuning
: 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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
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tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
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mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
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melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
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permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
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Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan

Halaman 594 dari 854

informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
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bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
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otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah

Halaman 597 dari 854

yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak
dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat
rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer;
Reportasi hasil fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan
Tari Tradisional); Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman;
Sekolah Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan
Dadu); Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema;
Taman kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari
Gejrug Jidat; Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong;
Tari Zapin; Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng
Betawi); Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni
Pertunjukan); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan
(Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer
untuk tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan
pengeditan sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan
untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus
pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas
olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan
pendidikan; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan];
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan
pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan];
deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli
yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai
kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
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berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
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pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
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interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
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dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran
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yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang
menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan
disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan
pendidikan jasmani; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian
dan pengendalian; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir;
layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan
instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi
elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan
khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh
sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang
disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya,
mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran,
jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan
pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan;
layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu
penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu
pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang
kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
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di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran;
mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
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mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan
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menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan
mengorganisasi konser; mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar
internasional; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan;
mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak
kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan
kompetisi atletik dan bertemu di bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola
basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan
kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi
olahraga perguruan tinggi; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir
dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan;
mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir
konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan
melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere;
menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
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program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
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atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
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keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
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dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia;
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penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik;
penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
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penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
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penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
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suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
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pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
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: ===As roda untuk sepeda motor; BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN;

740

BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BRAKE HOSE (selang rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral
silinder rem); Badan mobil; casis mobil; pegangan pintu mobil; pelek untuk roda kendaraan; atap yang dapat dilipat untuk
mobil; pintu mobil; tempat bagasi untuik mobil; jeruji untuk roda mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil; pompa udara
untuk mobil; tirai jendela mobil; penutup roda kemudi mobil; pedal aluminium untuk mobil; pelindung kisi-kisi untuk mobil; balok
dampak pintu untuk mobil; penguat untuk panel instrumen; pilar badan pusat; Balljoint untuk roda kendaraan; Ban dalam untuk
ban pneumatik untuk roda kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Bantalan rem pengatur kaliper depan; CALIPER KIT; CUP
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KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral
rem singel piston); Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm
antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda
kendaraan; ban untuk sepeda motor; bus motor; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda
kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk
kendaraan darat; kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan segala medan; kendaraan sport; kendaraan yang dirancang untuk
banyak penumpang; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat;
mobil; mobil sport; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup
kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam
kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan;
roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap
(fairing) untuk sepeda motor); sepeda; sepeda motor; setang sepeda motor; skuter motor; spatbor untuk kendaraan darat;
standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk
kendaraan darat; truk; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; van [kendaraan]; wiper kaca depan mobil;
wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen
kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air;
ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub
untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas
kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin
untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup
kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam
kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan;
roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap
(fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; setang sepeda motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar samping sepeda
motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tutup nap
roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper
kaca depan untuk mobil.; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA);
KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA TIGA; Kabel rem untuk
kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Karoseri untuk
kendaraan roda empat atau lebih kategori bak tertutup; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori tangki;
Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih katogeri bak terbuka; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan roda dua;
Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga; Kereta jepang beroda dua yang dihela dengan sepeda atau di jalankan dengan
tenaga manusia; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda
motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor;
jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk
sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing)
untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Kickstands untuk kendaraan roda dua; Kotak
roda gigi untuk kendaraan; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Lensa untuk roda; List untuk roda ban; MATERIAL
BERODA UNTUK JALAN KERETA API KABEL; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan
kendaraan roda empat; Motor roda tiga; Mur roda untuk roda kendaraan; Nap roda kendaraan; Nap untuk roda sepeda;
PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); PROPORTIONING VALVE (PEMBAGI MINYAK REM ); Pedal rem; Pelek roda
depan; Pelek roda sepeda; Pelek untuk roda gerobak; Per untuk kampas rem kendaraan; REPAIR KIT FOR CLUTCH
OPERATING (BAGIAN DARI REM); Rem cakram untuk mobil; Rem hidrolik untuk kendaraan darat; Rem pakam (rem dish);
Rem untuk kendaraan darat; Roda gerobak; Roda gigi reduksi untuk mobil; SABUK UNTUK NAF RODA; SALUT REM UNTUK
KENDARAAN; Stabilizer roda depan dan belakang; TUTUP RODA; Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong
dengan roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; Tiang rem belakang sepeda motor;
Tube untuk roda kendaraan; VALVE CHECK UNTUK REM; Velg untuk roda kendaraan; WHEEL CYLINDER ASSY (silinder
roda); alat penjepit jeruji roda; anti-lock sistem [ABS] untuk mobil pengereman; anti-pencurian kunci untuk digunakan pada
roda mobil kemudi; as roda; as roda untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan darat; bagian dari mobil atau badan
kendaraan lain yang membingkai roda dari kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian rem untuk kendaraan; bagianbagian rem; bak roda gigi; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda; ban roda
dua tanpa ban dalam; ban solid untuk roda kendaraan; ban untuk bajak salju roda; ban untuk derek bergerak beroda; ban
untuk derek beroda; ban untuk excavator beroda; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk kendaraan roda dua;
ban untuk mesin pertambangan beroda; ban untuk paver-finishers roda; ban untuk pencakar roda; ban untuk penggiling jalan
roda; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan kehutanan; ban untuk roda pendarat untuk pesawat terbang; ban
untuk roda pesawat; ban untuk siswa roda; band untuk hub roda; bantal kursi roda; bantalan kursi roda; bantalan rem cakram
untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan
darat; bantalan rem untuk mobil; bantalan roda untuk kendaraan darat; bantalan stang untuk kendaraan roda dua; becak
[gerobak penumpang roda dua]; blok rem untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; bobot keseimbangan untuk roda
mobil; cakram rem untuk kendaraan; cetakan pembuka roda; cover untuk kendaraan roda kemudi; disc brake; ekstensi
lengkungan roda untuk kendaraan; fairings untuk kendaraan roda dua; flensa untuk ban roda kereta api; flensa untuk roda
kereta api; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; frame untuk kendaraan roda dua; garpu depan untuk kendaraan roda
dua; garpu sepeda roda dua; handle rem/kopling; hub roda kemudi; hub roda kendaraan; hub roda untuk kendaraan roda dua;
hub untuk kendaraan roda; hub untuk roda mobil; hub untuk roda sepeda motor; jalu as poros roda; jari-jari roda kendaraan;
jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk
kendaraan roda dua; jepitan jeruji untuk roda kendaraan darat; jeruji roda kendaraan; jeruji roda mobil; kabel rem; kabel rem
untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda motor; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kaliper rem
untuk sepeda motor; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk
mobil; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda roda tiga; karet rem (tutup abu); kendaraan bermotor roda dua; kendaraan
lapis baja beroda; kendaraan militer roda; kendaraan roda dua; 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) ; kereta trem; keseimbangan beban untuk kendaraan roda; klakson peringatan untuk
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kendaraan roda dua; klakson roda kemudi; kursi roda; kursi roda anak; kursi roda balap; kursi roda bermotor untuk
penyandang cacat dan orang-orang dengan kesulitan mobilitas; kursi roda bertenaga listrik; kursi roda listrik; kursi roda
manual; kursi roda olahraga; lengan sisanya untuk kursi roda; master rem kit; mencengkeram untuk tuas rem sepeda; mesin
listrik untuk sepeda roda dua; mobil balap, bagian-bagian dan perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi;
motor kursi roda; motor listrik untuk kendaraan roda dua; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk
kendaraan roda dua; mur bantalan roda; naf roda kendaraan; non-kendaraan bermotor roda dua; pannier diadaptasi untuk
kendaraan roda dua; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal
rem untuk sepeda motor; pedal untuk kendaraan roda dua; pegangan tuas rem sepeda; pelana untuk kendaraan bermotor
roda dua; pelana untuk kendaraan roda dua; pelapis rem untuk kendaraan; pelek roda; pelek roda kendaraan; pelek roda
untuk kendaraan roda dua; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk roda mobil; pelek untuk roda sepeda; pelek untuk roda
sepeda motor; pelek untuk roda siklus; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pemegang roda cadangan; pemegang roda
cadangan untuk mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; penjaga rantai drive untuk
kendaraan bermotor roda dua; penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; penjepit jeruji untuk roda; penutup as roda motor;
penutup ekor untuk kendaraan roda dua; penutup kaliper rem; penutup master rem; penutup roda cadangan; penutup roda
kemudi berbentuk untuk kendaraan; penutup roda kemudi berbentuk untuk mobil; penutup roda kemudi untuk mobil; penutup
roda untuk kendaraan; penutup samping untuk kendaraan roda dua; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; poros roda
kendaraan; poros untuk roda kendaraan; power recliner back assemblies untuk kursi roda; punggung kursi roda; rak bagasi
untuk kendaraan roda dua; rantai drive untuk kendaraan roda dua; rantai penggerak untuk kendaraan roda dua; rem; rem
Band untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem cakram untuk kendaraan; rem
cakram untuk kendaraan darat; rem cakram untuk sepeda motor; rem kemudi; rem kerucut untuk kendaraan darat; rem rim
hidrolik untuk sepeda; rem sepeda; rem sepeda motor; rem siklus; rem tangan; rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan
bermotor; rem untuk kendaraan darat; rem untuk mobil; ring roda bergigi; roda; roda disk untuk sepeda; roda gigi diferensial
untuk kendaraan darat; roda gigi poros; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; roda gigi sepeda motor; roda gigi untuk
kendaraan darat; roda gigi untuk sepeda; roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi [bagian kendaraan]; roda kemudi untuk
kapal; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk mobil; roda kendaraan;
roda kursi roda; roda landing gear untuk pesawat; roda mobil; roda omni directional untuk kendaraan; roda penggerak yang
terletak di pusat untuk kendaraan; roda sepeda; roda sepeda motor; roda siklus; roda untuk kendaraan; roda untuk kendaraan
bermotor; roda untuk kendaraan darat; roda untuk mobil; roda untuk mobil kereta api; roda untuk sepeda; roda untuk troli
(kendaraan); roda-roda sepeda; sabuk drive untuk kendaraan roda dua; segmen rem untuk kendaraan; segmen rem untuk
kendaraan darat; segmen rem untuk mobil; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan; selimut pas untuk kendaraan
roda kemudi; sepatu rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepatu rem untuk mobil; sepatu rem untuk
sepeda; sepeda beroda tiga; sepeda beroda tiga untuk anak-anak, untuk keperluan transportasi; sepeda roda tiga; setang
untuk kendaraan roda dua; silinder rem untuk kendaraan; silinder rem untuk kendaraan darat; silinder rem utama; sistem rem
untuk kendaraan; sistem rem untuk kendaraan darat; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda selfbalancing; sprocket roda; sprocket untuk roda kendaraan; suspensi roda; tali Derek kendaraan dan tali pengikat roda
(kendaraan); tambang gerobak roda; tempat poros roda otomobil; trailer untuk digunakan dengan kendaraan roda dua;
transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; trem; troli roda dua; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk
sepeda; tuas rem untuk sepeda motor; tutup minyak rem; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup roda; tutup roda tengah;
tutup roda untuk kendaraan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058958
: 09/08/2022 21:04:20
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: CITY SPOTLIGHT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, oranye, kuning
: 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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
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televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
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mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
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bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
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kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
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acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
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bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
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tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
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penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
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permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk
tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan
sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan untuk layanan
hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan
budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi
make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan
[nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan pengajaran seni
penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme
untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang menampilkan
aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat
nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-ondemand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi
kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan
pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
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fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
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streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
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jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
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pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan
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konser; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya
pelatihan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di
bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
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pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan
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penumpang memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil
pertandingan seni bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan
acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan
informasi tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan
olahraga dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang
olahraga dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan
permainan video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan
informasi terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan
informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan
informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik
melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan
informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar
dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan
instruksi di bidang latihan fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri
katering; memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi
video; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di
bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus
korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di
bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis;
memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan;
memberikan ujian pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas;
meminjamkan layanan perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung
radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film,
program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi,
dan lokakarya di bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti,
perbaikan dan pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang
kedokteran; mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
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konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan mengadakan kejuaraan
dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan
video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas
dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; mengorganisir,
mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan pacuan kuda; mengorganisir,
menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere; menyebarkan kaset video;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan

Halaman 634 dari 854

bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
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menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
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sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
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organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
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penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
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dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
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atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
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penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
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televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
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kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
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510
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: Gold
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan
kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk
keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik tabir surya; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim untuk mandi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata;
lotion pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker tubuh; masker wajah;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pelembab bibir; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pomade rambut; scrub krim tubuh; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan tabir surya; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kecantikan; tabir
surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; wax rambut===
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: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08
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: Ungu, biru, 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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
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tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
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mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
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melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
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permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
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Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
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informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
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bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
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otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah
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yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak
dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat
rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer;
Reportasi hasil fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan
Tari Tradisional); Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman;
Sekolah Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan
Dadu); Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema;
Taman kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari
Gejrug Jidat; Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong;
Tari Zapin; Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng
Betawi); Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni
Pertunjukan); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan
(Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer
untuk tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan
pengeditan sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan
untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus
pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas
olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan
pendidikan; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan];
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan
pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan];
deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli
yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai
kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
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berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
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pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
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interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
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dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran
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yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang
menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan
disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan
pendidikan jasmani; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian
dan pengendalian; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir;
layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan
instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi
elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan
khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh
sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang
disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya,
mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran,
jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan
pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan;
layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu
penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu
pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang
kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
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di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran;
mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
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mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan
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menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan
mengorganisasi konser; mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar
internasional; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan;
mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak
kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan
kompetisi atletik dan bertemu di bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola
basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan
kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi
olahraga perguruan tinggi; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir
dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan;
mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir
konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan
melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere;
menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
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program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
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atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
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keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
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dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia;
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penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik;
penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
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penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
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penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
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suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
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pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058962
: 09/08/2022 21:15:06
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: MEREKA YANG PERGI
: 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

740

dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
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Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
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berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
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pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
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acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
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bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
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komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
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online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
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anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
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dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk
tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan
sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan untuk layanan
hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan
budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi
make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan];
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bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan
pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan];
deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli
yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai
kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
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suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
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informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
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berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
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layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
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manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
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informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran;
mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
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kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan mengadakan kejuaraan
dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan
video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas
dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; mengorganisir,
mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan pacuan kuda; mengorganisir,
menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere; menyebarkan kaset video;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,

Halaman 688 dari 854

dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
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online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
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menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan

Halaman 691 dari 854

menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
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pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
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pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
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dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
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berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
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produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
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untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058963
: 09/08/2022 21:19:57
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: MR. BOY, OH NO!
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, hitam
: 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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
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Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
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hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
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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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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

Halaman 701 dari 854

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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
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sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
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Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
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Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
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olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
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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 buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk
tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan
sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan untuk layanan
hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan
budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi
make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan
[nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan pengajaran seni
penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme
untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang menampilkan
aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat
nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-ondemand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi
kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan
pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; galeri seni untuk
tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; game on-line; grup band
musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan
audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan
komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil;
hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik
rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi
olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi
trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi
seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi;
hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan
dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat
permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
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olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
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hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
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audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
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berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
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berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pasca-
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produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan
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informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik
melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan
informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar
dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan
instruksi di bidang latihan fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri
katering; memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi
video; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di
bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus
korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di
bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis;
memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan;
memberikan ujian pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas;
meminjamkan layanan perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung
radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film,
program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi,
dan lokakarya di bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti,
perbaikan dan pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang
kedokteran; mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
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menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan mengadakan kejuaraan
dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan
video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas
dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; mengorganisir,
mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan pacuan kuda; mengorganisir,
menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere; menyebarkan kaset video;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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
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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 catatan pertunjukan olah raga untuk
golf; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
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kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
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aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
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organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
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bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,

Halaman 720 dari 854

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; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
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jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
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penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;

Halaman 723 dari 854

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, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
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Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058964
: 09/08/2022 21:21:15
:
: Abdurrahman Alfariz

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Asri Blok C2 No.1, Cipadu Jaya, Larangan, Kota Tangerang, Banten, 15155
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: pelaga
: pelepas dahaga

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Emas
: 30
: ===Biji kopi; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi seduh; es kopi; kopi; minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058965
: 09/08/2022 21:25:54
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: MUSIC MIX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, putih
: 41
: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak

740

dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
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Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
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hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan

Halaman 727 dari 854

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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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
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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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
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sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
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Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
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Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
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olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
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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 buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk
tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan
sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan untuk layanan
hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan
budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi
make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan
[nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan pengajaran seni
penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme
untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang menampilkan
aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat
nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-ondemand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi
kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan
pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; galeri seni untuk
tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; game on-line; grup band
musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan
audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan
komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil;
hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik
rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi
olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi
trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi
seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi;
hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan
dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat
permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
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olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
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hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
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audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
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berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
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berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pasca-
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produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan
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informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik
melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan
informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar
dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan
instruksi di bidang latihan fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri
katering; memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi
video; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di
bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus
korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di
bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis;
memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan;
memberikan ujian pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas;
meminjamkan layanan perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung
radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film,
program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi,
dan lokakarya di bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti,
perbaikan dan pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang
kedokteran; mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
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menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan mengadakan kejuaraan
dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan
video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas
dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; mengorganisir,
mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan pacuan kuda; mengorganisir,
menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere; menyebarkan kaset video;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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

Halaman 742 dari 854

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 catatan pertunjukan olah raga untuk
golf; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
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kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
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aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
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organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
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bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
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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; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
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jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
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penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
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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, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
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Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058965
: 09/08/2022 21:26:11
:
: SOEDJIATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Duta Mas Blok E-7 No. 1 Rt. 008/009 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RACTION
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 12
: ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alarm peringatan cadangan untuk kendaraan; Alat anti maling atau

740

anti pencurian pada kendaraan; Alat pacu untuk kendaraan; As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan Untuk Kendaraan;
As overan gigi untuk sepeda motor; As persneling untuk kendaraan; As roda untuk sepeda motor; As shock untuk kendaraan
darat; As starter untuk kendaraan; As swing arm untuk sepeda motor; BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAK BELAKANG
TRUK YANG DAPAT DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN DARAT); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN;
BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; Badan mobil; casis mobil; pegangan pintu mobil; pelek untuk roda kendaraan;
atap yang dapat dilipat untuk mobil; pintu mobil; tempat bagasi untuik mobil; jeruji untuk roda mobil; pemegang roda cadangan
untuk mobil; pompa udara untuk mobil; tirai jendela mobil; penutup roda kemudi mobil; pedal aluminium untuk mobil; pelindung
kisi-kisi untuk mobil; balok dampak pintu untuk mobil; penguat untuk panel instrumen; pilar badan pusat; Bagian logam untuk
kendaraan yaitu, eksterior otomotif dan interior logam dekoratif dan trim pelindung; Bak belakang truk yang dapat ditinggikan
[bagian dari kendaraan darat]; Ball joint untuk kendaraan; Balljoint untuk roda kendaraan; Ban dalam untuk ban pneumatik
untuk roda kendaraan; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Bantalan kaki untuk anti tabrakan dan absobsi
benturan yang digunakan pada sepeda motor dan skuter; Bantalan untuk kendaraan darat; Batang penghubung untuk
kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Bodi
sepeda motor; Body kit kendaraan; Bracket plat nomor kendaraan; Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen
kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air;
ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; ban untuk sepeda motor; bus motor; frame untuk kendaraan roda dua;
hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca
spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan segala medan;
kendaraan sport; kendaraan yang dirancang untuk banyak penumpang; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan
darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil sport; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor;
pembawa barang untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda;
penutup sadel untuk sepeda motor; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk
kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda
kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat
pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda; sepeda motor; setang sepeda motor; skuter
motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok
kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; truk; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; van
[kendaraan]; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Casis
kendaraan; Selubung engkol untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat
untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; frame untuk kendaraan
roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat;
kaca spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; klakson untuk kendaraan; kopling untuk
kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor;
pembawa barang untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda;
penutup sadel untuk sepeda motor; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk
kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda
kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat
pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; setang sepeda motor; spatbor untuk
kendaraan darat; standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan
bakar untuk kendaraan darat; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; wiper kaca depan mobil; wiper kaca
depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Cincin rol jarum untuk
kendaraan; Coil spring untuk suspensi kendaraan darat; Cranket untuk sepeda motor; Drag link untuk kendaraan; Dudukan
stang untuk sepeda motor; Elemen mekanik untuk kendaraan darat; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear Ratchet Starter
Untuk Kendaraan; Gear box untuk kendaraan darat; Gear kopling Untuk Kendaraan; Gear rasio untuk kendaraan; Harness bar
untuk kendaraan; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Jok untuk kendaraan; KENDARAAN PEMBAWA SELANG AIR
PEMADAM KEBAKARAN; KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; KENDARAAN YANG BERJALAN DIATAS REL; KERETA
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MOTOR; KERETA SALJU YANG DIHELA KUDA(KENDARAAN); Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk
sepeda motor; Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel rem untuk kendaraan; Kabel transmisi untuk kendaraan; Kampas kopling
untuk kendaraan; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet
peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih;
Karoseri untuk kendaraan gandengan / kereta tempelan; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori bak
tertutup; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori tangki; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih
katogeri bak terbuka; Karoseri wadah atau bak penampungan untuk kendaraan pembuangan; Kendaraan Roda Tiga Listrik;
Kendaraan UTV (utility task vehicles); Kendaraan alat berat; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan
basah dan adaptor lug; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
adaptor mulut pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
adaptor peledak; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan bagian
katup; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan bagian peledak;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan cincin pemotong;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan gagang katup;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan inhibitor karat;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan jet saluran masuk;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan katup; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan katup periksa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit pembangunan kembali pompa
air; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit pemeliharaan;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit perbaikan katup;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit perbaikan mulut pipa;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit perbaikan red head;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan konektor listrik.;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kotak pengontrol listrik;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kotak pengontrol
pneumatik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan lug;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan lug saluran masuk
udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan media peledak
dari kaca; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mesin vibrator;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan packing gland; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan paking (gasket); Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pegas; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur jarak; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur saringan; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur tekanan; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengeras pipa; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengering dan pendingin udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengisi corong; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengukur tekanan; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pentil selang udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyangga mulut pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring bensin; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring minyak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring saluran udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pra-penyaring bensin; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan rakitan colokan pengisi; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan red head; Kendaraan gandengan
yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran pengocok listrik dan pneumatik;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran udara;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang jepit; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang kopling; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang kopling peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan siku pengeluaran; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan solenoida pengganti; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tabung udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tutup pengisi; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah
yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural serta aksesoris dari mesin penggosok basah yang dapat
membersihkan; Kendaraan penampung untuk mencuci dan memusnahkan sampah yang tidak dapat digunakan lagi;
Kendaraan penyapu jalan padat; Kendaraan roda dua; Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga; Kendaraan transportasi
yang bergerak secara otonom; Kendaraan, yaitu, kendaraan darat dan pesawat terbang; Keranjang yang disesuaikan untuk
sepeda motor; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda
motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor;
jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk
sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing)
untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Kickstands untuk kendaraan roda dua;
Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Klem Stang (bagian dari kendaraan); Komponen untuk kendaraan darat
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dan pesawat terbang; Komponen untuk kendaraan darat, yaitu bagian struktural untuk mobil dan truk; Komstering, untuk
kendaraan; Kopling untuk sepeda motor; Kotak roda gigi untuk kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; Kumpulan sprocket
untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Kursi malas untuk kendaraan; Kursi
pengaman untuk bayi dan anak-anak untuk kendaraan; Lowerbar untuk kendaraan; Mekanisme propulsi untuk kendaraan;
Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Mimis Starter Untuk
Kendaraan; Modul pedal akselerator untuk kendaraan darat; Motor mobil; Motor roda tiga; Motor untuk kendaraan; Mur roda
untuk roda kendaraan; Nap roda kendaraan; PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PELINDUNG TEMPAT DUDUK UNTUK
KENDARAAN; PENUTUP SETIR KENDARAAN; PINTU ANGKAT BAGIAN BAGASI KENDARAAN DARAT; PINTU DEK
BELAKANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); POROS TRANSMISI UNTUK
KENDARAAN DARAT; Pacuan perenggang-perenggang untuk kendaraan-kendaraan; Pedal stater sepeda motor; Pegangan
Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Pegas daun untuk suspensi kendaraan; Pegas peredam kejut untuk kendaraan;
Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor; Pelindung tempat duduk untuk kendaraan (cover seat); Pelindung tempat
penampungan oli sebagai bagian struktural kendaraan; Pengatur daya elektronik (dc/dc, dc/ac) ditujukan untuk kendaraan
darat.; Penggerak mula (prime movers) non-elektrik untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagian-bagiannya; Penutup kaki
motor skuter; Penyangga tanggan untuk kendaraan; Penyemprot Minyak rantai motor; Per Daun untuk Kendaraan Bermotor;
Per Kick Untuk Kendaraan; Per untuk kampas rem kendaraan; Perangkat anti-dazzle untuk kendaraan; Plat Tekanan kopling
Untuk Kendaraan; Plat kopling Untuk Kendaraan; Poros penggerak untuk kendaraan darat; Primary Cop Assy Untuk
Kendaraan; Primary kopling Assy Untuk Kendaraan; RANGKA BAWAH KENDARAAN; RV [kendaraan rekreasi]; Rantai
penggerak untuk kendaraan; Rantai transmisi untuk kendaraan; Rem hidrolik untuk kendaraan darat; Rem untuk kendaraan
darat; Roll bar untuk kendaraan; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; SALUT REM UNTUK KENDARAAN; SEPEDA
YANG DILENGKAPI MOTOR KECIL; Sabuk pengaman pengemudi (kendaraan); Sabuk pengaman untuk tempat duduk
kendaraan; Sadel untuk sepeda motor; Sasis kendaraan; Sensor parkir (alarm tanda mundur untuk kendaraan); Sensor parkir
[alarm tanda mundur untuk kendaraan]; Shock untuk sepeda motor; Skuter (kendaraan); Sliders dan pelindung untuk sepeda
motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor;
Sliders rangka untuk sepeda motor; Spatbor untuk kendaraan; Spoiler untuk kendaraan; Standar tengah sepeda motor;
Standar untuk sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Strut bar untuk kendaraan; Stut Copling Untuk Kendaraan;
Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; Tiang rem belakang sepeda motor; Tirai lembaran disesuaikan untuk
kendaraan bermotor; Transmisi untuk kendaraan; Trek kendaraan; Tuas persneling untuk kendaraan; Tube untuk roda
kendaraan; Tunggangan (Kendaraan); Variasi untuk memberi bentuk pada bagian samping depan kendaraan; Variasi untuk
menutup grill depan kendaraan; Variasi untuk menutup pegangan pintu kendaraan; Variasi untuk menutup whelldop
kendaraan; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; Wadah atau bak penampungan untuk kendaraan pembuangan;
X-bar untuk kendaraan; adaptor dan dudukan penyangga untuk body motor (fairing) depan; aero fairings dinamis untuk
kendaraan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat; alarm dan perangkat anti
pencurian untuk kendaraan; alarm keamanan untuk kendaraan; alarm membalikkan listrik untuk kendaraan; alarm pencegah
pencurian kendaraan; alarm tanda mundur untuk kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; alat keamanan kendaraan untuk
anak-anak; alat pencegah pencurian untuk kendaraan; alat pengait gandengan untuk kendaraan; alat ski untuk kendaraan;
anti-roll bar untuk suspensi kendaraan darat; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban kendaraan; as
bergigi untuk kendaraan; as gigi konter untuk kendaraan; as jantan / suri jantan untuk kendaraan; as konter untuk kendaraan;
as roda untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan darat; as untuk sistem suspensi udara di kendaraan; asbak untuk
kendaraan; atap bar untuk kendaraan; atap lunak yang bisa dilipat atau dilepas pada kendaraan (softtop); atap sinar matahari
untuk kendaraan; atasan lembut untuk kendaraan; badan untuk kendaraan; badan untuk kendaraan bermotor; bagasi barang
diatap kendaraan; bagian baja yang dicap yang merupakan bagian integral dari struktur bodi kendaraan (rocker panels);
bagian dari mobil atau badan kendaraan lain yang membingkai roda dari kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian
kendaraan berupa penopang radiator; bagian kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock towers);
bagian rem untuk kendaraan; bagian struktural kursi depan dan belakang untuk kendaraan,; bagian struktural untuk
kendaraan; bagian struktural untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk sepeda motor; bak engkol untuk kendaraan darat;
bak kopling kendaraan; baling-baling kendaraan; baling-baling sekrup untuk kendaraan; ball joint bagian dari kendaraan
(mobil); balok intrusi pintu untuk kendaraan; balon kendaraan; balon udara panas [kendaraan]; ban berduri untuk kendaraan;
ban dalam untuk ban kendaraan; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban dan
roda untuk kendaraan dan sepeda; ban kendaraan; ban luar untuk kendaraan; ban motor; ban pneumatik untuk sepeda motor;
ban solid untuk roda kendaraan; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk kendaraan darat;
ban untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk kendaraan pengangkut kayu gelondongan; ban untuk
kendaraan pengangkut tanah; ban untuk kendaraan pengendali kontainer; ban untuk kendaraan pertanian; ban untuk
kendaraan roda dua; ban untuk motor grader; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan kehutanan; ban untuk
sepeda motor; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; banci bar untuk sepeda motor; bantal jok untuk jok
kendaraan; bantal jok untuk jok kendaraan air; bantal jok untuk jok kendaraan darat; bantal penguat anak untuk kursi
kendaraan; bantal yang disesuaikan untuk penggunaan di kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan
pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan
rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat; bantalan roda untuk
kendaraan darat; bantalan stang untuk kendaraan roda dua; bantalan tengah untuk kendaraan; batang derek untuk
kendaraan; batang kap kendaraan; batang katup untuk ban kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari
bagian-bagian motor dan mesin; batang pintu kendaraan; batang torsi untuk kendaraan; batang torsi untuk suspensi
kendaraan darat; batang torsi kendaraan; bearing (untuk kendaraan darat); behel jok sepeda motor; behel motor; bell crank
untuk kendaraan; berbantal udara kendaraan untuk transportasi pribadi; bergoyang bar untuk suspensi kendaraan darat;
bermotor Haulers mainan [sport utility kendaraan rekreasi]; bermotor dan komputerisasi golf cart [kendaraan]; bermotor golf
cart [kendaraan]; bilah penghapus kaca depan untuk kendaraan; bingkai plat nomor kendaraan; blok rem untuk kendaraan;
blok rem untuk kendaraan darat; bodywork untuk kendaraan bermotor; bola setir kendaraan; booster kursi untuk digunakan
dalam kendaraan; bos lengan tengah untuk kendaraan; box bagasi kendaraan; bracket box motor; brake drums untuk
kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; bug perisai sebagai bagian struktural dari kendaraan; bumper kendaraan;
caissons [kendaraan]; cakram rem untuk kendaraan; casis Speda motor; casis kendaraan; casis untuk kendaraan darat;
cengkeraman gesekan untuk kendaraan darat; cengkeraman hidrolik untuk kendaraan darat; center arm untuk kendaraan;
center link untuk kendaraan; cermin eksterior untuk kendaraan; cermin interior untuk kendaraan; cermin untuk digunakan pada
kendaraan; cetakan parit atap kendaraan; cetakan sisi bodi kendaraan; coachwork untuk kendaraan bermotor; cover kunci
kontak kendaraan; cover pelindung mesin untuk kendaraan; cover untuk kendaraan roda kemudi; crankcases untuk komponen
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kendaraan darat, selain untuk mesin; dashboard untuk kendaraan; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; dilaminasi
pegas daun untuk suspensi kendaraan darat; dudukan mesin (engine mounts) untuk kendaraan darat; dudukan mesin
kendaraan; ekstensi lengkungan roda untuk kendaraan; elemen mekanik untuk kendaraan darat; engkol sepeda motor; engsel
kap kendaraan; engsel pintu untuk kendaraan; fairings untuk kendaraan roda dua; fender belakang motor; fender flare untuk
kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat; flap pada kendaraan yang dapat diproyeksikan untuk menciptakan hambatan
dan mengurangi kecepatan (spoiler); flaps lumpur untuk kendaraan; frame sepeda motor; frame untuk kendaraan bermotor
roda dua; frame untuk kendaraan roda dua; freewheels untuk kendaraan darat; freewheels untuk sepeda motor; gagang pintu
eksterior dan interior untuk kendaraan; gagang pintu untuk kendaraan darat; gagang pintu untuk mobil dan kendaraan darat
lainnya; gantungan barang kendaraan; gantungan barang untuk motor; gantungan tunggangan untuk kendaraan darat;
gantungan untuk kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gear box
untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; gelendong untuk kendaraan darat; gerbong penumpang [kendaraan
rel]; gerobak menjadi kendaraan darat bermotor; gigi drive untuk kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat;
gigi perubahan kecepatan untuk kendaraan darat; gigi tarik untuk kendaraan; giring [kendaraan]; golf cart [kendaraan]; grip
stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda motor; harness (keamanan-) untuk
kursi kendaraan; harness keamanan untuk kursi kendaraan; harness pengaman kendaraan untuk carrycott; harness
pengaman kendaraan untuk kereta dorong bayi; harness pengaman kendaraan untuk kursi pengaman untuk anak-anak; hub
roda kendaraan; hub roda untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk kendaraan roda; hub untuk roda
sepeda motor; idler arm untuk kendaraan; indikator arah untuk kendaraan darat; indikator lebar untuk sepeda, aerofoil untuk
kendaraan darat; inner shaft untuk kendaraan; instalasi anti-pencurian listrik untuk kendaraan; interior pelindung untuk
kendaraan; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda motor; jari-jari roda untuk
kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jari-jari untuk kendaraan darat; jaring bagasi untuk
kendaraan; jaring jendela (kendaraan); jaringan bagasi untuk kendaraan bermotor; jendela kendaraan; jendela untuk
kendaraan; jendela yang menghadap ke samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari jendela penumpang
standar (quarter windows); jepitan jeruji untuk roda kendaraan darat; jeruji roda kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok
kulit untuk kendaraan; jok kulit untuk kursi kendaraan; jok motor; jok untuk kendaraan; jok untuk kendaraan air; jok untuk
kendaraan bermotor; joystick kendaraan; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rel ganda dan sistem drum pada
kendaraan; kabel rel tunggal dan sistem drum pada kendaraan; kabel rem untuk sepeda motor; kaca depan kendaraan
dengan teknologi augmented reality; kaca depan untuk kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca depan, jendela
untuk kendaraan, atap mobil terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan;
kain penutup jok untuk kendaraan; kait pintu kendaraan; kaki pasak untuk sepeda motor; kaki pedal mencakup untuk sepeda
motor; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem untuk
kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; kantong interior untuk kendaraan; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda
motor; kantong udara tiup untuk digunakan dalam kendaraan untuk pencegahan cedera dalam kecelakaan; kantong udara
untuk kendaraan; karet untuk rem kendaraan; kastor untuk troli [kendaraan]; katrol pengantar untuk kendaraan darat; katrol
sabuk untuk kendaraan darat; katup untuk ban kendaraan; kekang pengaman kendaraan untuk digunakan dengan kursi
pengaman; kekang pengaman untuk digunakan di kendaraan; kemping truk [kendaraan rekreasi]; kendaraan; kendaraan air;
kendaraan air berbahan bakar jet kecil; kendaraan air bermotor; kendaraan amfibi; kendaraan bantalan udara; kendaraan
bantuan mobilitas; kendaraan barang; kendaraan bawah air otonom untuk pemeriksaan dasar laut; kendaraan bawah laut;
kendaraan bawah laut tanpa awak; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan bermotor militer
untuk pengangkutan senjata; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan bermotor tanpa pengemudi [otonom]; kendaraan
berpendingin; kendaraan bertenaga hidrogen; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan darat; kendaraan darat bertenaga listrik;
kendaraan darat lapis baja; kendaraan darat tak berawak [UGV]; kendaraan darat yang dikendalikan dari jarak jauh untuk
transportasi; kendaraan dipasang cover untuk mobil; kendaraan efek tanah; kendaraan elektrik; kendaraan hybrid; kendaraan
jet untuk olah raga air; kendaraan kemah; kendaraan komersial; kendaraan lapis baja; kendaraan lapis baja beroda;
kendaraan lapis baja dilacak; kendaraan listrik hibrida; kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik swadaya; kendaraan luar
angkasa; kendaraan militer; kendaraan militer roda; kendaraan militer untuk transportasi; kendaraan off-road; kendaraan
offroad; kendaraan otomotif; kendaraan pembawa penumpang; kendaraan pencampuran beton; kendaraan perlindungan sipil;
kendaraan pesawat penarik; kendaraan rekreasi; kendaraan rekreasi bermotor; kendaraan rel; kendaraan rel yang
dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan remote control, selain mainan; kendaraan roda dua; kendaraan segala medan;
kendaraan sel bahan bakar; kendaraan serba guna; kendaraan sipil lapis baja; kendaraan sport; kendaraan tidak berawak;
kendaraan udara; kendaraan udara tak berawak [UAV]; kendaraan udara tak berawak menjadi sistem pesawat tanpa awak [CUAS]; kendaraan udara tanpa awak dan otonom; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.; kendaraan untuk
bergerak di laut; kendaraan untuk digunakan di darat; kendaraan untuk melayani penjualan makanan dan minuman;
kendaraan untuk orang cacat fisik dan mereka yang memiliki mobilitas rendah; kendaraan untuk perjalanan air; kendaraan
untuk perjalanan darat; kendaraan untuk perjalanan dengan kereta; kendaraan untuk perjalanan udara; kendaraan yang
berjalan di atas rel; kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh [ROV] untuk
transportasi bawah laut; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh untuk inspeksi bawah air; kendaraan yang dipandu
otomatis; kendaraan yang disesuaikan untuk penyandang cacat; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang
digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan
permukaan tanah (sport utility vehicles) ; kereta [kendaraan]; kereta listrik untuk kendaraan kereta api; kerudung untuk
kendaraan; kerudung untuk mesin kendaraan; keseimbangan beban untuk kendaraan roda; kisi-kisi kendaraan; kit lengan
tengah untuk kendaraan; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson peringatan untuk kendaraan roda dua;
klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson untuk kendaraan; klip diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan
bermotor pada badan mobil; kompartemen sarung tangan untuk kendaraan; komponen transmisi untuk kendaraan darat;
konsol sebagai bagian dari interior kendaraan; kontainer untuk menyimpan rokok elektronik khusus disesuaikan untuk
digunakan dalam kendaraan; kontainer untuk puntung rokok khusus disesuaikan untuk digunakan dalam kendaraan; konversi
torsi untuk kendaraan darat; konverter torsi hidrolik untuk kendaraan darat; konverter torsi untuk kendaraan darat; kopling
(clutches) untuk kendaraan; kopling daya untuk kendaraan darat; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat];
kopling poros untuk kendaraan darat; kopling rahang untuk kendaraan darat; kopling untuk digunakan dengan cengkeraman
untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; korek api listrik untuk kendaraan darat; kotak atap untuk kendaraan;
kotak perlengkapan untuk kendaraan; kotak transmisi untuk kendaraan darat; kunci anti maling untuk kendaraan; kursi anak
portable untuk kendaraan; kursi anak untuk digunakan di kendaraan; kursi anak-anak untuk kendaraan; kursi bayi portabel
untuk kendaraan; kursi kendaraan; kursi keselamatan hewan peliharaan untuk digunakan dalam kendaraan; kursi
keselamatan kendaraan untuk anak-anak dan kursi booster (kendaraan); kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk
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kendaraan; kursi keselamatan untuk bayi, untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di kendaraan; kursi
pendorong kendaraan untuk anak-anak; kursi pendorong kendaraan untuk digunakan dengan safety harness; kursi pengaman
untuk bayi untuk penggunaan di kendaraan; kursi pengaman untuk kendaraan; kursi pengaman yang disesuaikan untuk
penggunaan untuk anak-anak di kendaraan; kursi untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; kursi untuk kendaraan
darat; laci tempat barang untuk kendaraan; lampu sein untuk kendaraan; lapisan atap untuk kendaraan; lapisan kopling untuk
kendaraan darat; lapisan pelindung untuk ceruk berlapis di dalam kendaraan; lapisan untuk kendaraan; lengan ayun sepeda
motor; lengan idler [bagian dari kendaraan]; lengan sisanya untuk kursi kendaraan; lengan suspensi untuk kendaraan; lengan
tengah lengkap untuk kendaraan; lift tailboard [bagian dari kendaraan darat]; liners dipasang untuk area kargo kendaraan;
logam yang dilapisi daun pegas untuk suspensi kendaraan; mangkok ganda untuk kendaraan; mekanisme kopling untuk
kendaraan darat; mekanisme propulsi untuk kendaraan darat; memanfaatkan keselamatan anak untuk kursi kendaraan;
mendorong kopling poros untuk kendaraan darat; mendorong rantai untuk sepeda motor; 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 kendaraan bermotor; mesin
kendaraan darat; mesin pembakaran internal untuk kendaraan darat; mesin sepeda motor; mesin turbojet untuk kendaraan
darat; mesin untuk kendaraan bermotor; mesin untuk kendaraan darat; mobil balap motor; modul lengkap pintu bagian tengah
kendaraan; modul pintu struktural pada kendaraan; modul pintu untuk kendaraan; modul tertutup untuk kendaraan;
modul atas pada kendaraan; modul trim perangkat keras kendaraan; motor kursi roda; motor listrik untuk kendaraan roda dua;
motor listrik untuk mobil; motor sepeda; motor skuter; motor untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan darat; motor,
elektrik, untuk kendaraan darat; motor, listrik, untuk kendaraan darat; mudguards sepeda motor; mudguards untuk kendaraan
bermotor; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk kendaraan darat; mudguards untuk kendaraan
roda dua; naf roda kendaraan; non-bermotor kendaraan darat; non-bermotor skuter [kendaraan]; non-kendaraan bermotor
roda dua; panel atap untuk kendaraan darat; panel bodi untuk kendaraan; panel interior untuk kendaraan; panel pintu
kendaraan; panel pintu untuk kendaraan; panel pintu untuk kendaraan darat; panel sisi bodi kendaraan; panel trim untuk bodi
kendaraan; panel yang menghadap ke samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari jendela penumpang
standar (quarter panel); pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; pannier untuk
sepeda motor; papan berjalan untuk kendaraan darat; papan injakan kendaraan; papan kendaraan berjalan; papan selancar
untuk kendaraan; parasut karena menahan gerakan kendaraan; pas dashboard cover untuk kendaraan; pasak trailer untuk
kendaraan; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal rem untuk
sepeda motor; pedal sepeda motor; pedal untuk kendaraan roda dua; pegangan untuk kendaraan; pegas [kendaraan darat];
pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi kendaraan; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua;
pelana untuk kendaraan roda dua; pelapis jok untuk kursi kendaraan; pelapis rem untuk kendaraan; pelek roda kendaraan;
pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung baju untuk
sepeda motor; pelindung body motor; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung lampu untuk kendaraan; pelindung
matahari [bagian-bagian kendaraan]; pelindung matahari dan visor untuk mobil motor; pelindung radiator motor; pelindung
shock depan motor; pembatasan keamanan kendaraan untuk digunakan dengan carrycots; pembatasan keamanan untuk
kursi kendaraan; pembatasan kepala untuk kendaraan; pembawa bagasi untuk kendaraan; pembawa ban cadangan untuk
kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; pemegang cangkir untuk kendaraan;
pemegang kaca untuk kendaraan; pemegang minuman untuk kendaraan; pemegang roda cadangan untuk mobil dan
kendaraan darat lainnya; penahan carrycot untuk digunakan di kendaraan; penahan kepala untuk kursi kendaraan;
pengangkut bagasi untuk sepeda motor; pengendali kendaraan, selain dari mainan; penjaga anjing untuk digunakan dalam
kendaraan; penjaga rantai drive untuk kendaraan bermotor roda dua; penopang suspensi untuk kendaraan; pentil untuk ban
kendaraan; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda motor; penutup atas transmisi untuk kendaraan darat;
penutup ban untuk kendaraan; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup ekor untuk kendaraan roda dua; penutup
jok untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup kursi kendaraan [berbentuk]; penutup lampu motor; penutup
pelindung untuk kursi kendaraan [berbentuk]; penutup pelindung untuk kursi kendaraan [terpasang]; penutup radiator motor;
penutup roda kemudi berbentuk untuk kendaraan; penutup roda untuk kendaraan; penutup sadel untuk sepeda motor;
penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup sandaran kepala kendaraan; penutup sepeda motor [berbentuk];
penutup stir kendaraan; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk mesin kendaraan; penutup untuk rumah kemudi
kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; penutup yang
memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid) dan pilar dekoratif atau penutup yang diikat
ke permukaan kendaraan; penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi untuk digunakan di kendaraan; penyesuai
kursi pada kendaraan; perahu motor; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; perangkat anti silau untuk kendaraan;
perangkat anti-silau untuk kendaraan *; perangkat non-selip untuk ban kendaraan; peredam bantingan suspensi untuk
kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; peredam kejut suspensi untuk
kendaraan darat; peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan darat; peredam kejut untuk sepeda motor;
pergeseran gigi untuk kendaraan darat; perisai tenda sebagai bagian struktural dari kendaraan; persneliing untuk kendaraan
darat; persneling untuk kendaraan darat; persneling untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); pilar bodi
atas kendaraan; pilar kendaraan; pin kap kendaraan; pintu kendaraan; pintu untuk kendaraan; pintu untuk kendaraan
bermotor; pintu daya geser pada kendaraan; pitman arm untuk kendaraan; plat lantai pada kendaraan (floor pans); pompa
udara untuk ban sepeda motor; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; pompa untuk menggembungkan ban sepeda
motor; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros roda kendaraan; poros transmisi untuk kendaraan darat; poros
untuk kendaraan; poros untuk kendaraan darat; poros untuk roda kendaraan; poros, gandar atau gelendong (spindles)
[kendaraan darat]; power windows untuk kendaraan; power windows untuk kendaraan bermotor; rack end bagian dari
kendaraan (mobil); rak atap kendaraan; rak bagasi tas untuk sepeda motor; rak bagasi untuk kendaraan; rak bagasi untuk
kendaraan roda dua; rak bagasi untuk lampiran ke batang kendaraan; rak bagasi untuk lampiran ke kerudung kendaraan; rak
bagasi untuk sepeda motor; rak sepeda untuk kendaraan; rak ski untuk kendaraan; rangka bawah kendaraan; rangka untuk
kendaraan darat; rangka kendaraan; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai drive untuk kendaraan roda dua; rantai
kendaraan bermotor; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai penggerak sepeda motor; rantai penggerak
untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan roda dua; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai roller untuk
sepeda motor; rantai salju untuk kendaraan darat; rantai sepeda motor; rantai transmisi untuk kendaraan darat; rantai untuk
kendaraan darat; rekstok atap kendaraan; rel atap kendaraan; rem Band untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem
cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem cakram untuk sepeda motor; rem kerucut untuk kendaraan
darat; rem sepeda motor; rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk kendaraan darat; restraints anak
untuk kursi kendaraan; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; roda gigi sepeda
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motor; roda gigi untuk kendaraan darat; roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi [bagian kendaraan]; roda kemudi untuk
kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda kendaraan; roda omni directional untuk kendaraan; roda
penggerak yang terletak di pusat untuk kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk kendaraan; roda untuk kendaraan
bermotor; roda untuk kendaraan darat; roda untuk troli (kendaraan); roll bar (kendaraan); roll bar kendaraan; rumah motor;
rumah motor dengan sel yg dpt dibongkar; sabuk anti-gesekan (kendaraan); sabuk anti-kapal selam (kendaraan); sabuk
anyaman untuk harnes (kendaraan); sabuk drive untuk kendaraan roda dua; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat;
sabuk pengaman kendaraan untuk anak-anak; sabuk pengaman untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; sabuk
pengaman untuk kursi kendaraan; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau
sepeda motor; saluran kaca untuk kendaraan; sambungan universal untuk kendaraan darat; sandaran dan bantal disesuaikan
untuk digunakan di kendaraan darat; sandaran lengan untuk kendaraan; sandaran lengan untuk kendaraan; sandaran untuk
kendaraan; sandaran untuk kursi kendaraan; sandaran yang diadaptasikan untuk penggunaan di kendaraan; sarung jok
dipasang untuk kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sarung motor; sarung untuk sepeda (sepeda motor); segel
pintu kendaraan; segel sabuk bagian dalam dan luar untuk kendaraan; segitiga shock motor; segmen rem untuk kendaraan;
segmen rem untuk kendaraan darat; sel bahan bakar dan katup pengisi dan perlengkapan saluran bahan bakar (kendaraan);
selang rem untuk kendaraan; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut dipasang
untuk kapal dan kendaraan laut; selimut dipasang untuk sepeda motor; selimut pas untuk kendaraan; selimut pas untuk
kendaraan bermotor golf cart; selimut pas untuk kendaraan laut; selimut pas untuk kendaraan roda kemudi; selimut pas untuk
kendaraan untuk melindungi terhadap kerusakan hujan es; selimut pas untuk mobil golf bermotor [kendaraan]; selimut
pelindung ledakan transmisi (kendaraan); seluncuran tarik dan tempat penyimpan parasut (kendaraan); sendi penghubung
untuk kendaraan; sepatu gir untuk kendaraan bermotor; sepatu poros untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan; sepatu
rem untuk kendaraan darat; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor trail (dirt); sepeda motor untuk motorcross;
sepeda operator untuk kendaraan; setang sepeda motor; setang untuk kendaraan roda dua; setir untuk kendaraan; shaft
Cardan untuk kendaraan; sidecars sepeda motor; silinder rem untuk kendaraan; silinder rem untuk kendaraan darat; sinyal
arah untuk kendaraan; sirkuit hidrolik untuk kendaraan; sisipan penyangga leher dan bantalan harnes (kendaraan); sistem
alarm kendaraan bermotor; sistem jendela untuk kendaraan; sistem penyimpanan bahan bakar dan komponen sebagai bagian
struktural dari kendaraan; sistem rem untuk kendaraan; sistem rem untuk kendaraan darat; sistem suspensi udara untuk
kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan darat; skuter bertenaga listrik [kendaraan];
skuter dorong [kendaraan]; spatbor [bagian-bagian kendaraan darat]; spoiler untuk kendaraan; spoiler untuk kendaraan
otomotif; sprocket untuk roda kendaraan; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat; standar kendaraan; standar untuk
kendaraan darat; strip anti silau dan pelindung sinar matahari untuk kendaraan; sub-rangka kendaraan; sun roof untuk
kendaraan bermotor; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan; tailgate daya untuk
kendaraan; tali Derek kendaraan dan tali pengikat roda (kendaraan); tali pengaman jok untuk mobil motor; tambalan untuk
memperbaiki ban kendaraan; tanda arah belok kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tangki bahan bakar untuk
kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tangki gas untuk kendaraan;
tangki gas untuk kendaraan darat; tanker [kendaraan darat]; tanker [kendaraan udara]; tapak untuk kendaraan [sabuk
penggulung]; tapak untuk kendaraan [tipe traktor]; tapak untuk kendaraan dan traktor; tempat bagasi untuk kendaraan; tempat
barang untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan; tempat minuman untuk digunakan di kendaraan darat; tempat tidur untuk
kendaraan; tensioner assy untuk kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; terpal
diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan trailer kendaraan; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan; tomboltombol tuas transmisi untuk kendaraan darat; tops konversi untuk kendaraan; trailer [kendaraan]; trailer untuk digunakan
dengan kendaraan roda dua; trailer untuk kendaraan; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; transmisi
untuk kendaraan bermotor; transmisi untuk kendaraan darat; tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas
rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda motor; tubuh lapis baja untuk kendaraan; turbin gas untuk kendaraan
darat; turbin uap untuk kendaraan darat; turbin untuk kendaraan darat; tutup batang katup untuk ban kendaraan; tutup nap
roda untuk kendaraan darat; tutup oli kendaraan; tutup pencegah semprotan untuk kendaraan; tutup roda untuk kendaraan;
tutup tangki bensin kendaraan darat; udara pompa [aksesoris kendaraan]; undercarriage untuk kendaraan; unit kemudi untuk
kendaraan darat; unit penggerak untuk kendaraan darat; van [kendaraan]; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan];
wadah abu tembakau diadaptasi khusus untuk digunakan dalam kendaraan; wadah khusus disesuaikan untuk digunakan
dalam kendaraan untuk menyimpan perangkat elektronik yang digunakan untuk tembakau pemanasan; wadah penyimpanan
rak atap untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===
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: ===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; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah;
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Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kapas
kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik;
masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak wajah; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah;
sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi,
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busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung
obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk
mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi;
sabun wangi; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan
untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh;
susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak
mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058967
: 09/08/2022 21:28:37
:
: DRH. SETYAJID

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PEMBANGUNAN NO.55 RT.002/RW.002 KELURAHAN CIPEDAK ,
KECAMATAN JAGAKARSA - JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BURGER SANGAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, PUTIH
: 30
: ===Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Hamburger sandwiches; burger kalkun [sandwich];
burger kedelai [sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; hamburger
[sandwich]; produk daging berupa burger [sandwich]; produk daging berupa sandwich burger; sandwich burger daging sapi;
sandwich burger kalkun; sandwich burger kedelai; sandwich burger sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D152022058968
: 09/08/2022 21:29:10
:
: Indah Meilani Andi Sigeri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Buntusu Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mhey Jasmine
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, COKLAT
: 3
: ===Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk bibir;
pencerah kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh===
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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

: DID2022058969
: 09/08/2022 21:30:08
:
: Yuli Setiyawati

540 Etiket

: Babakan Baru, Jl HJ. Tjarda RT/RW 006/008, Kelurahan Sukapada, Kecamatan
Cibeunying Kidul Kota Bandung 40125,, Kota Bandung, Jawa Barat, 40125
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: Selber
: Tidak Ada Terjemahan
: Kuning melambangkan cahaya sinar matahari, Hijau melambangkan alam dan kesegaran, Orange membawa kesan kreatif,
bahagia, kebebasan dan kepercayaan diri
: 3
: ===Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun
yang tidak mengandung obat-obatan; 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; barang-barang
toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bubuk sabun; pencuci tubuh (sabun) bayi; produk sabun; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sediaan perawatan kulit,
yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung
obat, yaitu, sabun; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian===
: JID2022058970
: 09/08/2022 21:30:52
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: MY FIRST KISS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, abu-abu, hitam, putih
: 41
: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak

740

dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
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video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
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pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
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dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
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peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
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informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
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penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,

Halaman 766 dari 854

film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
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olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
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pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk
tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan
sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan untuk layanan
hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan
budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi
make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan
[nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan pengajaran seni
penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme
untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli
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yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai
kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
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mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan

Halaman 771 dari 854

transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang
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berkaitan dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
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kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen
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proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
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informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran;
mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
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kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan mengadakan kejuaraan
dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan
video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas
dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; mengorganisir,
mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan pacuan kuda; mengorganisir,
menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere; menyebarkan kaset video;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
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mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
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karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
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menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
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seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
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pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
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melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
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untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
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peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
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game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
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publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
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kafe; layanan kafe, bistro, dan restoran; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058972
: 09/08/2022 21:36:20
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: NYOKAP GUE GAUL ABIEZZ!
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, hitam, abu-abu, 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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain

740
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transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
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dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
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pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
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program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
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penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
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membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
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berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
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Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
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mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk
tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan
sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan untuk layanan
hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan
budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi
make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan
[nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan
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pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan];
deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli
yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai
kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
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bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
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dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
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dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
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kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
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layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
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memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran;
mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
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kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan mengadakan kejuaraan
dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan
video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas
dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; mengorganisir,
mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan pacuan kuda; mengorganisir,
menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere; menyebarkan kaset video;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
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yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
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online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
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asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
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olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
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pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
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untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
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permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
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penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
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video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
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tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058972
: 09/08/2022 21:36:27
:
: PT. DWI MULYA TEKNIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG SOVEREIGN PLAZA, LT 21, JALAN T.B. SIMATUPANG KAVLING 36 RT.
001 RW. 015, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DMT + Logo VA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru dan Hijau
: 37, 6, 9
: ===pemasangan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar===
===Pagar pancang dari logam; pagar berantai dari logam; pagar kawat; pagar kawat logam; pagar logam; pagar tetap logam;
tiang pagar logam===
===pagar listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058973
: 09/08/2022 21:40:46
:
: Abdurrahman Alfariz

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Asri Blok C2 No.1, Cipadu Jaya, Larangan, Kota Tangerang, Banten, 15155
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dekhad Gandaria
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat muda, emas
: 36, 9
: ===Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti; jasa keagenan sewa beli atau sewa gedung; layanan pembaruan sewa
real estat; manajemen real estat dari properti sewaan; pembaruan sewa real estat; sewa guna tanah dan pemukiman; sewabeli bangunan; sewa-beli tanah===
===KONTRAKTOR===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058974
: 09/08/2022 21:41:56
:
: PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: 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
: ON ACTION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, 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; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
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

740

Halaman 815 dari 854

permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan
tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan
anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain
berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang
kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman
hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line
untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi
pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi;
Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi
acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan
dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan
pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan
pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online;
Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
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perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang
lain; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
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informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa 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 pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
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animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
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karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
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ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
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atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karyaloka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasipublikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
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strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan TumbukTumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan
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dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik;
Publikasi panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks
dan karya grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan
materi visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam
bidang manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan
karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah
yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak
dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat
rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer;
Reportasi hasil fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan
Tari Tradisional); Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman;
Sekolah Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan
Dadu); Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema;
Taman kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari
Gejrug Jidat; Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong;
Tari Zapin; Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng
Betawi); Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni
Pertunjukan); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan
(Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer
untuk tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan
pengeditan sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan
untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus
pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas
olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan
pendidikan; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan];
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan
pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan];
deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli
yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai
kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret;
fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan
pendidikan; game on-line; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi;
hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan
dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer

Halaman 824 dari 854

atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
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hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk eventevent (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasajasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasajasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
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realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnaljurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
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suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan
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dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan
yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan
dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan
olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran
yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang
menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan
disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan
pendidikan jasmani; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian
dan pengendalian; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir;
layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan
instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi
elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan
khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh
sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang
disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya,
mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran,
jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan
pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan;
layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu
penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu
pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang
kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
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melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran;
mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
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mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres,
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kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan
simposium untuk pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan
mengatur kongres; mengatur, memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan,
mengadakan, mempromosikan dan mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir
acara permainan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan
mengorganisasi konser; mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar
internasional; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan;
mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak
kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan
kompetisi atletik dan bertemu di bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola
basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan
kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi
olahraga perguruan tinggi; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir
dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan;
mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir
konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan
melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere;
menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orangorang 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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
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fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
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kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
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untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi iceskating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;

Halaman 835 dari 854

organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk
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permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan,
semua untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari
barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto,
video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan
dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang
berkaitan dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia;
penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik;
penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruangruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
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melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
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diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
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dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
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naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058975
: 09/08/2022 21:48:49
:
: PT. DWI MULYA TEKNIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG SOVEREIGN PLAZA, LT 21, JALAN T.B. SIMATUPANG KAVLING 36 RT.
001 RW. 015, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DMT PT. Dwi Mulya Teknik + Logo VA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru dan Hijau
: 37, 6, 9
: ===pemasangan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar===

740

540 Etiket
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===Pagar pancang dari logam; pagar berantai dari logam; pagar kawat; pagar kawat logam; pagar logam; pagar tetap logam;
tiang pagar logam===
===pagar listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022058976
: 09/08/2022 21:53:25
:
: Johanes Setiawan Singgih

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Puspanjolo Tengah 1/42a Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HapeJOSS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna hitam putih merah hijau
: 35
: ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi;
Toko Eceran Elektronik; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun
secara langsung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058978
: 09/08/2022 21:57:15
:
: PT. DWI MULYA TEKNIK

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG SOVEREIGN PLAZA, LT 21, JALAN T.B. SIMATUPANG KAVLING 36 RT.
001 RW. 015, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DMT + Logo VA Security Plat Mesh
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru dan Hijau
: 37, 6, 9
: ===pemasangan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar===
===Pagar pancang dari logam; pagar berantai dari logam; pagar kawat; pagar kawat logam; pagar logam; pagar tetap logam;
tiang pagar logam===
===pagar listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058979
: 09/08/2022 21:57:20
:
: PT. MITRA YATIM MANDIRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Masjid Al Akbar Utara No. 3, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan,
Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 60233
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60233
: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AQIQOH MANDIRI & Catering
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Oranye
: 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;

740
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Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan makanan nasi uduk;
Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai
jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Katering makanan dan minuman; Kedai;
Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman
panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan
makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan
pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar 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 mie gerobak
(kaki lima); 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; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan restoran yang
diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui
Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk
orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran;
Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; 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; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar dan layanan katering; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; 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 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 dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk
katering; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa
penyediaan kedai buah; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa
penyediaan minuman dengan boba; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasajasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir,
kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria
dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan
minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan
dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan
makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; 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 dan bistro; layanan bar dan restoran;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan
bistro; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan
restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan
informasi restoran dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran;
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan
kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan
masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk
menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk
menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering
untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan
katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai
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minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
layanan persiapan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi
hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji;
layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran
sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran
udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan
ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan
kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan;
layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan
makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman;
melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan
untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi tentang layanan
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; menyajikan makanan dan minuman di bar
susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan
dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan
dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan
dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser,
konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak
untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan dan
penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam
mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan
[layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan makanan, minuman,
dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan
pasangan makanan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak
lain; pengaturan untuk penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas
restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai
jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan restoran;
penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; 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 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 air mancur
minuman; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan
di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham
tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera;
persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan
makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain
berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; reservasi akomodasi hotel dan makanan; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan
restoran]; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman); warung makan tradisional===

Halaman 844 dari 854

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022058980
: 09/08/2022 21:59:00
:
: LIE HENDY LIANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PONDOK BLIMBING INDAH B7/22 RT.006/RW.005 KELURAHAN POLOWIJEN KECAMATAN BLIMBING - KOTA MALANG - JAWA TIMUR , Kota Malang, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOOM MOTORIST INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, BIRU, ABU - ABU
: 35
: ===Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa toko; TOKO SERBA ADA; layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; minimarket; supermarket; toko; toko
online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058981
: 09/08/2022 22:00:36
:
: PT. ELING JANJI PERTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELORA + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih.
: 30
: ===Snack Bar (Makanan); snack bar berbasis granola===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058982
: 09/08/2022 22:08:41
:
: PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, Indonesia,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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
: Green Logo Gojek
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 42
: ===Desain atau perancangan kendaraan bermotor; Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal
hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Jasa cadangan data komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) berupa perangkat lunak untuk perdagangan elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah
internet, dan mengirim dan menerima email dan pesan instan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di dalam dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile
devices and vehicles) untuk mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian, kontrol dan kinerja sistem kendaraan; Konsultasi
teknologi di bidang perangkat keras komputer perangkat lunak komputer kecerdasan buatan jaringan komunikasi elektronik
dan seluler telekomunikasi e-commerce distribusi konten sistem keuangan pengelolaan dan penyimpanan data transportasi

740

Halaman 845 dari 854

teknologi dan outsourcing bersih; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce;
Layanan keamanan TI dalam sifat perlindungan dan pemulihan data komputer; Layanan platform as a service (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan bisnis elektronik dan transaksi ecommerce; Membangun platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal
hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Menyediakan
penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
nirkabel; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk perdagangan elektronik; Perangkat lunak sebagai layanan
[SaaS]; Platform sebagai Layanan (PaaS); Situs web; analisis data teknis; dekripsi data; desain basis data komputer; desain
dan pengembangan basis data; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk kompresi dan
dekompresi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan
distribusi konten multimedia; desain dan pengujian produk baru; desain perangkat lunak komputer; digitalisasi dokumen
[pemindaian]; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; hosting situs web yang
berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi; hosting weblog [blog]; infrastruktur sebagai layanan [IaaS]; inspeksi
kendaraan bermotor untuk kelaikan jalan; jasa pendukung teknis, yaitu, migrasi pusat data, server dan aplikasi basis data; jasa
teknik yang berkaitan dengan transportasi gas dan sistem pasokan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk
untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi seluler dan perangkat
komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem hvac,
dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan
penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke
jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak termasuk perangkat lunak kecerdasan buatan
(artificial intelligence) untuk memungkinkan/mengaktifkan interaksi pengguna dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau
lebih perangkat komputasi (computing); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi
perangkat lunak untuk navigasi kendaraan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi
perangkat lunak untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; komputasi awan; konversi data
atau dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi data program dan data komputer (konversi tidak berwujud); konversi
data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; layanan
enkripsi data; layanan keamanan data; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan konsultasi
perangkat lunak komputer; layanan pemantauan elektronik menjadi layanan keamanan TI dalam sifat perlindungan dan
pemulihan data komputer; layanan pengembangan database; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global
untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan layanan jaminan kualitas; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara
program dan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk digunakan dalam perbaikan dan perawatan
kendaraan; menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak dapat diunduh untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan
platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah,
menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; menyediakan pencarian melalui
Internet; menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk mereservasi dan memesan
transportasi, perjalanan, dan restoran; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi akses tidak sah atau pelanggaran
data; pemulihan data komputer; penelitian industri; penelitian produk baru untuk orang lain; penelitian yang berkaitan dengan
perencanaan kota; pengembangan perangkat keras komputer; pengembangan perangkat lunak; pengembangan produk baru;
pengembangan proses industri; pengembangan situs-situs web, penciptaan, perancangan, pengembangan dan perawatan
situs-situs Web, hosting (tuan rumah) situs web untuk orang lain; pengkajian proyek teknis pusat perbelanjaan; pengujian
industri; pengujian kelaikan jalan kendaraan; pengujian perangkat keras komputer; pengujian produk baru; penyedia informasi
pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak untuk desain,
pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyediaan pencarian data informasi melalui internet;
penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di komputer pribadi,
laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, komputasi seluler lainnya dan
piranti komunikasi, dan mobil dan kendaraan lain atau alat transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan
sumber daya komputasi perangkat tersebut; penyimpanan data online; penyimpanan data terkomputerisasi; perancangan dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk kendaraan bermotor; perancangan dan pengembangan perangkat lunak
untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-business; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk
memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; perencanaan Kota===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022058983
: 09/08/2022 22:09:45
:
: PT. DWI MULYA TEKNIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG SOVEREIGN PLAZA, LT 21, JALAN T.B. SIMATUPANG KAVLING 36 RT.
001 RW. 015, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

Halaman 846 dari 854

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Logo VA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 37, 6, 9
: ===pemasangan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar===
===Pagar pancang dari logam; pagar berantai dari logam; pagar kawat; pagar kawat logam; pagar logam; pagar tetap logam;
tiang pagar logam===
===pagar listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058984
: 09/08/2022 22:11:15
:
: VALIANT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RAFFLES GARDEN TB 9 NO.30 CITRALAND, KEL. JERUK. KEC. LAKAR SANTRI,
Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Eroticgel
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM, BIRU
: 3
: ===Krim untuk pijat; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Minyak untuk pijat; gel pijat, selain untuk keperluan medis; krim
pijat, selain untuk keperluan medis; minyak pijat; minyak pijat tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058985
: 09/08/2022 22:15:24
:
: MUHAMMAD RIZAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln Dusun Timur, Desa Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara,
Kabupaten Aceh Utara, Aceh, 24355
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kembang Tanjung
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Merah, Hitam, Kuning
: 32
: ===Sirup; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran,
serbat, jus; Sirup untuk minuman; minuman sirup buah dengan air; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk
membuat minuman rasa buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058986
: 09/08/2022 22:24:03
:
: WISNU SUHANDOKO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Griya Purwo Indah, Sambiroto, RT 010/RW 003 Purwomartini Kalasan
Sleman DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55571
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DECO.IND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH dan PUTIH
: 25
: ===Sweater; Tutup kepala; alas kaki; celana; kaos; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; sandal; sepatu===

740

Halaman 847 dari 854

===Sweater; Tutup kepala; alas kaki; celana; kaos; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; sandal; sepatu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022058987
: 09/08/2022 22:27:30
:
: Emerentia Cindy Chandra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Premier Residence kav 62, Modernland, Kota Tangerang, Banten, 15117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sylphelia
: Sylph artinya peri angin (bhs Inggris) & Helia artinya matahari (bhs Yunani)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 21
: ===Tatakan; kaca dekoratif, bukan untuk bangunan; karya seni yang terbuat dari kaca; minum coaster, bukan dari kertas atau
tekstil; piring lilin pilar; piring, bukan dari logam mulia; stoples dan piring untuk lilin; stoples lilin [pemegang]; tempat lilin;
tempat lilin dari kaca; tempat lilin, bukan listrik, bukan dari logam mulia; tempat lilin, non-listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058988
: 09/08/2022 22:27:34
:
: PT. HUTAN MAS INTERNASIONAL

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Ketapang Indah Blok B1 No. 20, Jl. KH. Zainul Arifin, Krukut, Tamansari,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RAJA CARE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Anti bakteri; Bahan pembasmi kuman; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk
perabotan dapur; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Penyeka
yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Sabun
cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan untuk
menetralisir bau; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; antibiotik dalam bentuk lotion; antiseptik; antivirus; busa
pembersih tangan untuk desinfektan; cuci tangan dengan antibiotik; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan;
desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan kebersihan;
desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga;
desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; gel antibakteri; gel pembersih tangan untuk desinfektan; kain pembersih
diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; komposisi penghilang bau
ruangan; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; lotion tangan antibakteri; pembasmi kuman di udara dalam bentuk
semprotan; pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih tangan antiseptik; penghilang bau di
ruangan; penghilang bau ruangan semprotan; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; sabun antibakteri; sabun
desinfektan; sabun kulit antibakteri; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan penghilang bau di udara;
sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi udara; sediaan sterilisasi sanitasi; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan;
semprotan antibakteri; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; solusi pembersihan untuk keperluan medis; spons
yang diresapi dengan desinfektan; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah
antibakteri; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu yang diresapi dengan desinfektan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022058989
: 09/08/2022 22:32:23
:
: PT. Air Mas Perkasa

540 Etiket

: Komplek Ketapang Indah Blok B3 No. 8-9, Jl. KH. Zainul Arifin, Krukut, Tamansari,
Jakarta Barat, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Raja Mobile
: Sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan merah
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Analisis
manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Iklan melalui media elektronik; Iklan secara
online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan
dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Layanan administrasi bisnis yang disediakan
yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan administrasi mengenai bisnis yang
menggunakan basis data di Internet; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang
menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan iklan, pemasaran dan
promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain,
dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
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administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang
mendukung pemanfaatan jaringan komputer global; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan;
Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
periklanan melalui jaringan komputer global; 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 konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa
promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam
jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi
bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk
tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan,
pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database
komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga
biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan
harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan
informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga,
layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan;
Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi bisnis
dan layanan konsultasi bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; bisnis dan manajemen; desain brosur iklan; distribusi
bahan periklanan; distribusi materi iklan secara elektronik; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial
perusahaan; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; informasi dan konsultasi
manajemen bisnis; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa periklanan dan
manajemen; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan
pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasajasa administrasi bisnis; 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 organisasi dan
pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial 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; konsultasi administrasi bisnis; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan
komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan promosi dan
iklan melalui internet; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; manajemen bisnis; manajemen bisnis,
administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi,
konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen file bisnis
terkomputerisasi; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan
komersial, promosi atau periklanan; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen
bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; organisasi
pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan
ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan
barang dan jasa; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan situs bisnis; persiapan, produksi, dan penyebaran
iklan dan materi iklan untuk orang lain; toko grosir; toko retail handphone===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058990
: 09/08/2022 23:05:43
:
: H. ENGKU ANSARUDDIN AGUS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jambak Dalam, RT. 003 RW. 002, Kel. Bukik Apik Puhun, Kec. Guguak Panjang,
Kota Bukittinggi, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26114
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEW YASHFIEN GENUINE + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Cokelat, Kuning, Merah, Putih
: 3
: ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen

740

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
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berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Gincu; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat,
bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim
creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body
scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi;
Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh
(tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion antipenuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah; Make up remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam
bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri
dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk
keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; amber [parfum];
ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; bar sampo padat; barang-barang toilet
(toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang
lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi;
bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak
tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak
wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bulu mata palsu; cairan penghapus kutek; dasar
bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk
parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran
untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi;
deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray
untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; gel pasta gigi; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi shower; kit make-up
yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih makeup; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan
bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim boot;
krim cukur; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit
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dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat
untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik;
krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; kutek kuku;
lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion rambut; losion sebelum
dan sesudah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat;
losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tabir surya;
lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker pembersih untuk wajah;
masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak jenggot; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan;
minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemolesan pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewarna Rambut; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk sabun; reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun
batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu;
sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun
cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam
bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan
pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa
obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisionerkondisioner; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan
mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaansediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut
bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal,
mineral, atau minyak sari; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
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serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut;
serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering;
shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan;
tabir surya untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu,
kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058992
: 09/08/2022 23:26:44
:
: PT DHANAPATI SURYA MANDIRI

540 Etiket

: Komplek Griya Prima Asri Tahap 5 Blok F No. 1, Kelurahan Bojongmalaka,
Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PETRADESA
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, kuning dan hijau
: 39
: ===Distribusi minyak mentah, produk petroleum, gas alam dan gas alam cair; distribusi, penyimpanan dan pengiriman minyak
dan gas; distribusi, suplai, transportasi dan penyimpanan bahan bakar, minyak, petroleum, gas alam, dan pelumas; jasa
pasokan minyak dan gas; layanan distribusi minyak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan
gas, minyak dan bahan kimia; pengangkutan dan penyimpanan minyak mentah, produk minyak, gas alam, gas alam cair dan
gas minyak bumi cair; pengangkutan minyak; pengangkutan minyak melalui saluran pipa; pengangkutan minyak mentah;
penyimpanan dan pasokan gas alam cair dan gas minyak cair; penyimpanan minyak; penyimpanan minyak limbah;
penyimpanan, distribusi, dan transportasi gas minyak cair; penyimpanan, distribusi, transportasi, pengiriman, dan pengiriman
gas, minyak, dan bahan kimia; transmisi minyak atau gas melalui jaringan pipa; transportasi dan penyimpanan minyak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022058993
: 09/08/2022 23:41:01
:
: CV MITRA ARTHA CEMERLANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KALIPAH APO NO. 92 RT.004 RW.005, KEL.KARANGANYAR KEC.ASTANA
ANYAR, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DHURA ARMOR + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Tongkat pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat
pelindung diri (APD); helm pelindung untuk penggunaan militer; jaket keselamatan; pakaian pelindung [pelindung tubuh];
peralatan dan perlengkapan keselamatan jiwa; perisai pelindung genggam untuk digunakan oleh polisi; rompi anti peluru;
rompi taktis militer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022058994
: 09/08/2022 23:46:07
:
: Agnes Dwiyanti Lestari

540 Etiket

: Dk. Bendo Sari, RT. 003 RW 003, Kel. Mambak, Kec. Pakisaji, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: R Rananta beauty & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: campuran emas dan hijau tosca
: 5
: ===Jamu; Jamu herbal; Jamu pelangsing; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan untuk anak-anak;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Minuman ber-PH tinggi; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk
pelangsing; Minuman mengandung obat; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman suplemen dan kecantikan yang
mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu
pelangsingan tubuh; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam
bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen makanan dan gizi; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Teh herbal
untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; hasilhasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu tradisional; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing; kolagen untuk
keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; kosmetik yang mengandung obat; makanan dan minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan untuk bayi;
makanan/minuman suplemen kesehatan; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; minuman bervitamin; minuman
obat; minuman obat herbal; minuman suplemen gizi; obat herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal;
obat-obatan pelangsing tubuh; pil pelangsing; produk dan suplemen makanan kesehatan; ramuan jamu; sediaan medis untuk
tujuan pelangsingan; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan);
suplemen dan sediaan herbal; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen
makanan bervitamin; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen
minuman kolagen; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk penggunaan obat;
teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk
keperluan medis; tonik [obat-obatan]; tonik untuk keperluan medis; vitamin===
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